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Nie bój nie bój nie bój się nic

Proszę 
No proszę 
Złoty i Trzy Grosze
Będą gdzie popadnie ale nigdy na dnie
Dziękuję 
Postoje 
Nic już się nie boje 
Teraz biorę to co swoje 

Wiele jest rzadkich ksywek na osiedlu 
Na przykład Sraka 
Rzadka ksywa Radka taka 
I Tu nasuwa mi się myślll o naszych czasach
Kiedyś było lepiej tak to brzmi i przepraszam 
ale Gruby to był Gruby bo był gruby a nie chudy a ten chudy to był Chudy a nie łysy i nie lepszy i nie gorszy tylko włosów nie miał…
I co z tego
Skoro nikt nie miał - do niego, niczego złego 

Nie bój, nie bój

Teraz Netflixowa poprawność mówi nie ma
Grubego i Chudego bo obraża grubość ego jego (u szkolnego)
biedny siedzi terapeuty zamiast 
z resztą gawiedzi spalać co mu w brzuchu siedzi 

Siła przezwiska
Trochę z cech trochę z nazwiska 
Przyszła kryska na matyska 
Ze środowiska 
Stąd tak sądzę 
pieniądze i kłopoty 
Tomasz Golden 
W skrócie Złoty

Zawsze co chciał wiedział 
I co wiedział, to wiedział 
Swój na swego trafi mówił 
Jak jest parcie to jest

Odzew
W życiu liczy się tak sądzę
Profesjonalizm profesjonalizm 
I jeszcze raz pieniądze 

A kiedy go oblewał zimny pot i czuł strach 
Jeden do drugiego wtedy śpiewał tak 

49 złoty 97 groszy
Tyle oddał Łukaszowi 
Byczy 
A pożyczył 
Jak się domyślacie złotych nie mniej więcej a 50
I przez miesiąc 
Wszyscy śpiewali tak
guz byczy guz byczy guz guz byczy
I tak ten guz sprawił ze Byczy jest Byczy 
Guz byczy guz byczy guz byczy guz 
Siłą rzeczy Łukasz przestał być Łukaszem już

A kiedy go oblewał zimny pot i czuł strach 
Jeden do drugiego wtedy śpiewał tak 



Od tej pory

Jak masz kłopoty?
Trzy grosze i złoty 

Połączyli moce
Złoty i Trzy grosze 

Biorę nie proszę 
Złoty i Trzy grosze 

To ja i to ty 
Trzy grosze i złoty
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