
chillwagon, Kostka Rubika
nie liczy tu na farta, tu moja ekipa
robi się gorąco, to nie Afryka
to jest chillwagon, nie ma co gadać
kostka Rubika, musisz poskładać
nie liczy tu na farta, tu moja ekipa
robi się gorąco, to nie Afryka
to jest chillwagon, nie ma co gadać
kostka Rubika, musisz poskładać

muszę poskładać te rymy
tych typów co robią te dymy tu muszę poskładać
czemu wciąż musze poznawać tak ładne dziewczyny?
przez to muszę się rozstawać
choć wszystko pozornie się dobrze tu składa
jak wigry nie wszystko się dobrze układa
jestem dziecinny, lubię się bawić i nie zamierzam przestawać
wszystkie kolorowe ściany, no bo zajebałem daba
leże sobie poskładany nie jak z Ikei szafa
nie liczę że wszystko sie samo uloży jak punchline
ja szukam se wciąż rozwiązania po nocy jak Batman

chillwagon to nie marka
chillwagon to arka
w chujowa pogodę to skuci jak lodem choć nasz logo to grzałka
a zaszliśmy tylko przyspawać i garaż zmienił sie w pałac
kiedy trwa tutaj jebana uczta ty ciągle nie wiesz co w szamać

zjebałeś sie , kurwa mać zamiast sie z nami poukładać
my zarabiamy hajs naprawdę zamiast to udawać
my zarabiamy hasj na trawę
dealer wykłada to w wagę
sędzia wkłada to na łąwę
dostaje w łapę
kończy się sprawa

jestem w super grupie
nie grupie przestępczej
gdy zamula se w chałupie robię nową pensję
nie każ mi sie ruszać, nie pros mnie o więcej
suka chce na spacer ja se latem 6.3 mercem
iphone dzwoni, odbieram tylko jak dzwoni chillwagon albo kurator
jaram do rana, rucham do rana
ona zapomniałą co to wibrator
kiedyś byłem amator, kostka Rubika że wychucha głowa
niegdy nie pójdziemy razem na browar
cytryna, woda, w kostce towar

składam kostkę do kupy
ciebie składają twoje ruchy
zjebie zaczęło sie to w lutym
dzisiaj jestem ewenementem
odwiedzam nowe przedsięwzięcie
byku, tam to ja jestem księciem
w moim zamku nie ma już ciebie
chciałeś zer, a jesteś zerem
jestem młodym bohaterem mega miasta
nastaw budzik na moje jebnięcie
sobie nie powiem tutaj że basta
robię ruchy byku nawet we śnie
weź sie dowiedz co to znaczy praca
nasza rola jest tu wszystkim znana
tak jak twoja dupa na koncertach
która dawno jest już poskładana



w moim łużko modleka jak Anja
łapie parę buszków i czas mi spowalnia
jeden typ, a moc ma jak cała armia
w jednym ciele ułożony typek i wariat
Wymyśliłem jak to ułożyć jak Erno Rubik
mówią dużo o nas i co wiecej będą mówić
nie ważne co gadają, no to ważne czy prawdziwie
ważne ze gadają
w sumie, wcale sie im nie dziwię
mam plan razme z kolegami zwiedzić cały świat
będziesz grał typie jak my ci tu zagramy
rozbijam bank, robie hasj dla mamy i taty
ja i mój skład, nasze marzenia to są już palny
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