
AGS, Palcie Wszyscy!
We are family, We are family reggae
So we smoke everyday Sensimila good sensimilla
For you, for me good sensimilla 
Respect for the rasta
George:
Ej ziomek.. co robimy? Dzisiaj jest pi&amp;#261;tek
Patrz ch&amp;#322;opaki zapierdalaj&amp;#261; z Jointem
Plan&amp;oacute;w mn&amp;oacute;stwo siedzi mi w g&amp;#322;owie
Przecie&amp;#380; znasz ten stan gdy w r&amp;#281;ce masz stuff
A stuff wiem na pewno nie spalisz go sam
Pablo:
Nie dredy, nie pa&amp;#322;a decyduj&amp;#261; o tym czy pal&amp;#281;
Meduza:
Zamykam oczy gdy wieczorem  przychodze na hat&amp;#281;
Z mojej szuflady wyci&amp;#261;gam zajebista zajebist&amp;#261; bake
Czy w domu czy na koncercie zawsze mam j&amp;#261; zawsze j&amp;#261; pale wsz&amp;#281;dzie
Pablo:
Ziomk&amp;oacute;w do k&amp;oacute;&amp;#322;eczka zaprosz&amp;#281; taki mam styl &amp;#380;e nikomu nie odmowie
Dzisiaj dosta&amp;#322;em zajebista sensi od Magdy z tr&amp;oacute;jmiasta 
Dopiero co wysz&amp;#322;a 3 lata odsiedzia&amp;#322;a 
Z&amp;#322;ej polityki ofiar&amp;#261; si&amp;#281; sta&amp;#322;a
Bo w tym kraju czuj&amp;#281; si&amp;#281; jak w Babilonie
Zapal&amp;#281; na ulicy to poch&amp;#322;onie mnie ogie&amp;#324; 
Czas w ko&amp;#324;cu by&amp;#347;my wszyscy rozwi&amp;#261;zali ten problem
Ten kraj potrzebuje zielonej rewolucji 
Znacie to Palcie wszyscy!!!
We are family, We are family reggae
So we smoke everyday Sensimila good sensimilla
For you, for me good sensimilla 
Respect for the rasta
George:
Bo nie mamy tego co mie&amp;#263; powinni&amp;#347;my             
Ganja i crack debile nie widz&amp;#261; r&amp;oacute;&amp;#380;nicy                        
Spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo twierdzi &amp;#380;e to margines narodu
Ludzie kt&amp;oacute;rzy zrobili tu rozlewnie alkoholu
Meduza:
Wszyscy Polacy chodz&amp;#261; najebani                               
A ja z ziomkami wolimy buja&amp;#263; si&amp;#281; zbakani
Czemu masz to w dupie czemu tego nie tolerujesz?
S&amp;#322;owa prawdy szerokim omijasz &amp;#322;ukiem   
Pablo:
Nie wszyscy tak jak wy twierdz&amp;#261; &amp;#380;e jeste&amp;#347;my w b&amp;#322;&amp;#281;dzie       
Rasta zawsze wierzy&amp;#263; i wyznawa&amp;#263; swoj&amp;#261; kultur&amp;#281; b&amp;#281;dzie
W ko&amp;#324;cu i tak Babilon  na naszych oczach sp&amp;#322;onie
Wiec podajmy sobie wszyscy razem nasze d&amp;#322;onie
Dop&amp;oacute;ki s&amp;#322;o&amp;#324;ce wschodzi i nad naszymi g&amp;#322;owami &amp;#347;wieci
Pal&amp;#281; i pali&amp;#263; b&amp;#281;d&amp;#281;.moje cia&amp;#322;o i dusza leci
We are family, We are family reggae
So we smoke everyday Sensimila good sensimilla
For you, for me good sensimilla 
Respect for the rasta   2X
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