
BEKA KSH, WIEJE WIATER
Telefon mam za gotówke
wyjebane w abonament
W weekend sobie zawijam stówke
robie sobie z tego rurke
czasem palę sobie te kulke
choć za zawyczaj nie pale, nie
Tęsknie za starym podwórkiem 
kiedy robie sobie puree

Kocham Cię chociaż ranisz mnie
spacer po linieee
Jesteś jak moje uciekanie, jak moje sumienie
Kochaj mnie tak jak tonie, tak jak wakajce
Jestem jak dobry Polonez w starej komunie

Nie mów więcej, daj mi rękę to zabiorę Cię stąd 
Samochodzik dużo pali coś zjebało się w sodo
Niby ciepło ale wieje no to wtedy jest zimno
słońce wschodzi kogut pieje noc zleciała szybko

Na dworze ciepło ale wieje wiater to zimno naam
Patrze za siebie tylko wtedy kiedy se wyprzedzaam
Stópkami dodaje gaz, skręcam rękami
Uważam na swej drodze, bo mam problem z hamulcami

Zioom ulicami hamuje hamulcami
Pada deszcz, pada śnieg, odcinamy
Koła tracę, bo lubie gume palić
Szeroko oczy mam gdy wjeżdżam na pasy

Rośliny zioła sadzić, ludzi prawdą karmić
Mało wydawać, kiedy podatki miałyby poziom klatki
Tak jak cipki i golarki, jakby hantel do pralki
Dajcie mi robić $dollarki$ duże kwoty chce dostać na paski
Niczego nie miałem od taty
Pierdole jebane raty
Chwile powinie się noga u u 
wtedy Ci wjedzie komornik do chaty
Grałem dużo od wakacji
Może Mazury i Tatry
Ale mi to nie wystarczy do oporu kiedy wchodzę do karczmy

Daj mi więcej, daj mi rękę to zabiorę Cię stąd
Samochodzik dużo pali coś zjebało się w sodo
Niby ciepło ale wieje wtedy jest zimno
słońce wschodzi kogut pieje noc zleciała szybko

Na dworze ciepło ale wieje wiater to zimno 
Patrze za siebie tylko wtedy kiedy se wyprzedzam
Stópkami dodaje gaz, skręcam rękami
Uważam na swej drodzę, bo mam problem z hamulcami

Zioom ulicami hamuje hamulcami
Pada deszcz, pada śnieg, odcinamy
Koła tracę, bo lubie gume palić
Szeroko oczy mam gdy wjeżdżam na pasy

Na dworze ciepło ale wieje wiater to zimno 
Patrze za siebie tylko wtedy kiedy se wyprzedzam
Stópkami dodaje gaz, skręcam rękami
Uważam na swej drodzę, bo mam problem z hamulcami

Zioom ulicami hamuje hamulcami



Pada deszcz, pada śnieg, odcinamy
Koła tracę, bo lubie gume palić
Szeroko oczy mam gdy wjeżdżam na pasy
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