
BEKA KSH, Uciekam
Z kolegą sobie pije, no i pale na melinie
ale za nim zapomnę te błędy – to zginę
nie wiem kiedy minie ból
nie wiem kiedy winę zmyje
ale tej dziewczyny chłód 
on zakopie mnie po szyje
i chu*, że ja dalej i tak pale te mosty
w środku być wrakiem, na zewnątrz radosnym
i kocham mych braci
i kocham me siostry
ta miłość nieszczera
dlatego dorośnij mała
nie dbałem o opinie ale w planach
co innego ona miała aaaaa
dzisiaj znowu będzie sama taak 
taką drogą se wybrała
ale nigdy nie wiedziałem co w głowie ma
zapijam te emocje i zapijam strach
butelki tu brzęczą, bo leje się gęsto
i może to przez to uciekam

Wie, że moje pieniążki to nie mała skarbonka
to dlatego jest cała w skowronkach
Kiedy chu* długi tak jak amazonka
wtedy ona nie chce po klubach się błąkać
Wyjebana miała na stan konta
ale w razie czego wcześniej nastawiała kontakt
na typa co kwitem się witał jakby była lipa to jeden telefon i znika

Włosy łonowe dla niej jak nici dentystyczne
mój kut4s potężny jak pociski balistyczne
Kupuje wódy ćwiare i się czuje fantastycznie 
Chociaż dobrze wiem to, że problem mi nie zniknie 
Robię, robię swoje no i nie zaufam piździ3
Jak masz miękką dupę to na dobre Ci nie wyjdzie
Niby byłem wszędzie ale tak na prawdę nigdzie
jestem turystą na urwanym filmie

Pale liście estetycznie
na melanżach kwoty niebotyczne
Idę swoją drogą 
nie zostanę na mieliźnie
W pokoju hotelowym
jakaś suka w bieliźnie
znowu kogoś kłamie,
wcześniej coś liźnie
Chce się zabawić 
resztę ma w piździe
Ktoś na nią czeka
ona na gwincie zrobiona jest tak, że pizda jej gwiżdże

Z kolegą sobie pije, no i pale na melinie
ale za nim zapomnę te błędy – to zginę
nie wiem kiedy minie ból
nie wiem kiedy winę zmyje
ale tej dziewczyny chłód 
on zakopie mnie po szyje
i chu*, że ja dalej i tak pale te mosty
w środku być wrakiem, na zewnątrz radosnym
i kocham mych braci
i kocham me siostry
ta miłość nieszczera
dlatego dorośnij mała
nie dbałem o opinie ale w planach



co innego ona miała aaaaa
dzisiaj znowu będzie sama taak 
taką drogą se wybrała aaa 
ale nigdy nie wiedziałem co w głowie ma
zapijam te emocje i zapijam strach
butelki tu brzęczą, bo leje się gęsto
i może to przez to uciekam
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