
Dawidzior HTA, Właśną Autostradą 
RWZ, Dawidzior i Olka,
więc skręć jointa,
chociaż wcale nie palę.

DAWIDZIOR:

Jedni mają już fajne fury i rodzinę 
częste wczasy życie luz whisky kokainę 
inni zdyme ręce sine od roboty 
alkoholowy maraton lub ciągłe kłopoty skłoty 
Jedni mają swoje dzieci i wille, 
inni pręgi tyle ile im styka, złoty bilet, 
ja mam muzę co kocham i wciąż biznes kręcę
kokosów nie ma ale nie patrzę innym na ręce 
Trzymam pręgę to moje własna sprawa 
życie to nie tylko zabawa jest 
trzeba zapi***alać chyba sam wiesz jak też 
trzymaj ster ze sobą fair
Na swoim okręcie do zdobycia wiele mórz, 
życie piękne jak bukiet róż uważaj na kolce 
to co żmudne jest pociągające 
cenniejszy jest zdrowy rozsądek i dobrze, 
zapomnisz o tym masz problem , 
wróg chciałby pójść na mój pogrzeb ale nie doczekanie mam misje i tutaj zostaje, 
Panowie, Panie teraz na ekranie nowe życie więc słuchaj to! 
Tak to idzie, 
Też chciałby� więcej od życia jak ja, no to jeszcze raz jesteśmy młodzi, wolni chcemy być fakt, kochamy rap, ambicje są w nas wierzymy w siebie, jeszcze w ten �świat chodź zepsuty k***a tak, tu mamy moc i siłę 
więc słuchaj to świat jest mój �świat jest twój �świat jest nasz 
własną autostradą cały czas 

RUFUZ : 

Znam biednych i bogatych z pajdą pod ręką
i długami na raty tak większość 
miewa gula jak zarobić co�cokolwiek ci się uda 
pie***lony wyścig, przyjaciele ostrzą brzytwy
marzy im się dom, ? drogi katar, na katamaran
[nara]ale naraty, 
słabo dzieje się chcąc przytulić sos już dzieciaki, 
rakiety braciom �ślą do paki, jak Ja i Dawid,
jak zaczynali parę złoty to nie problem był,
teraz to są drobne, i wszystko idzie w pył, 
Ty, koszta co raz większe za egzystencję emce,
na weekendzie holuj lejce, do piachu co raz prędzej,
więc przytul [co] Kwitu przytul mnie nie kituj,
słuchaj słów do bitu tych tu oto typów
z dwóch chodników, dwóch znieczulic, z polskich ulic
jak rap nie dla chleba, to patentów na to nie brak i tak

Tak patentów na to nie brak ej.
Też chciałby� więcej od życia, jak ja, no to jeszcze raz 
jesteśmy młodzi, wolni chcemy być, fakt.
Właśnie tak, kochamy rap, ambicje są tu w nas
więc słuchaj to wierzymy w siebie i jeszcze w ten świat choć zepsuty tak.
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