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Gram o wi&amp;#281;cej pr&amp;#281;dzej kiedy pula bywa pe&amp;#322;na
Jak ka&amp;#380;dy gram lec&amp;#281; brat na dobrych patentach
Mam jedno &amp;#380;ycie ale nie mog&amp;#281; przegra&amp;#263;
Mimo &amp;#380;e s&amp;#261; k&amp;#322;opoty i kr&amp;#281;c&amp;#261; niczym vestax
Wiem tak mog&amp;#281; wszystko chocia&amp;#380; nie jestem bogiem
Los trzymaj w r&amp;#281;ku gramy by wygrywa&amp;#263; ziomek
To nie kasyno typu Vegas to Polska gra o flot&amp;#281; legal 
Jak zarabiasz ma&amp;#322;o masz kombinuj, biegaj
Doskonale wiem to pierdol opcje na p&amp;oacute;&amp;#322; gwizdka
Typu &amp;#380;ycie na kredo? Nie to nie moja wiksa 
Dalej robi&amp;#281; swoje szkoda czasu by narzeka&amp;#263;
Dzia&amp;#322;aj szybko mimo wszystko ogrodnika suka szczeka
Jak Concord ostro lec&amp;#281; pod pr&amp;#261;d ju&amp;#380; wiem
Zero marnych szans mam apetyt na sukces
&amp;#379;ycie bywa kr&amp;oacute;tkie minie nawet nie zobaczysz
Teraz o swoje gram nie czekam na lepsze czasy
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Pierdol syf tani styl, styl &amp;#380;ycia na pokaz
Chcemy dalej i&amp;#347;&amp;#263; pierdol to &amp;#380;e maja focha
Ma&amp;#322;o kto ci &amp;#380;yczy dobrze w Polsce progres
Zaliczamy plany wbijamy w ich zazdrosn&amp;#261; mord&amp;#281;
Na legalu godzin osiem albo chwila na robocie
Ka&amp;#380;dy patent ma by w kiermanie tuli&amp;#322; flote
Miara ludzi nigdy w sosie ale ko&amp;#322;uj hajs hajs
Czasem polej &amp;#322;ych&amp;#281; chocia&amp;#380; &amp;#380;ycie to nie high life
Sprawd&amp;#378; brat nauczeni zasad w tej szkole potem
Jedyny absolwent to ten zapijany sokiem
Jeden bierze audi drugi mierzy bia&amp;#322;e Najki
Spoko byle nie na pokaz ceni&amp;#322; si&amp;#281; cen&amp;#261; marki 
&amp;#379;yje tutaj wale z buta tu gdzie nuta hula non stop
Nie czekaj na cuda nie inwestuj w mark&amp;#281; Polmos
B&amp;#322;&amp;#261;d to je&amp;#347;li szczytem minimum na r&amp;#281;k&amp;#281;
Graj o wi&amp;#281;cej pr&amp;#281;dzej dzia&amp;#322;aj brat i pozw&amp;oacute;l reszcie
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Osi&amp;#261;gamy cele za nie wypijamy toast!
Patenty na wiele mam i planuje zobacz!
Jedni s&amp;#261; za tob&amp;#261; mog&amp;#261; to pomog&amp;#261; wiesz &amp;#380;e
Drudzy kr&amp;#281;c&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#261; kiedy widz&amp;#261; twoje szcz&amp;#281;&amp;#347;cie
Czasem s&amp;#322;ysz&amp;#281; ich kiedy m&amp;oacute;wi&amp;#261; rap to bezsens
Ale s&amp;#261; wkurwieni jak na stricie gram o wi&amp;#281;cej
Zapami&amp;#281;taj lekcje leszcze lubi&amp;#261; w&amp;#281;szy&amp;#263;
Buduj co&amp;#347; od zera zamiast sta&amp;#263; i pieprzy&amp;#263;
ref.
Bior&amp;#281; &amp;#380;ycie pisz&amp;#281; i o wi&amp;#281;cej gram, chcemy wi&amp;#281;cej brat
robi&amp;#281; to co mog&amp;#281; tak tak         
Bior&amp;#281; &amp;#380;ycie &amp;#380;ycie w wersji pe&amp;#322;nej haaa w szybkim tempie tak
nie pasuje? cziki pa&amp;#322; pa&amp;#322;!!!  
Bior&amp;#281; &amp;#380;ycie pisz&amp;#281; i o wi&amp;#281;cej gram, chcemy wi&amp;#281;cej brat
robi&amp;#281; to co mog&amp;#281; tak tak         
Bior&amp;#281; &amp;#380;ycie &amp;#380;ycie w wersji pe&amp;#322;nej haaa w szybkim tempie tak
o wi&amp;#281;cej gramy vabank!!
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