
DIBS x MACIAS, POŚCIG
Chciałbym mieć więcej, ale chyba to normalne,
Każdy by chciał kurwa przecież ziomek sam wiesz,
złoto to milczenie a u nas każdy milczy,
jak przyjdzie taki moment wszyscy cisza na policji,
Bogaci w czyny, a nie tylko w słowa, 
bo jak kurwa się rozjebie to odrazu pęka głowa,
Dalej według zasad tak było mi wpajane, 
jak za mną stoi brat to kurwa nigdy nie upadnę,
Mimo, że hajs niby nie jest najważniejszy...
Za co utrzymasz dom?
Za co nakarmisz dzieci?
Uważaj tylko żebyś w pogoni nie zgubił głowy, 
wtedy jak powinie się noga to przedstawią ci dowody,
Po co to komu za dużo problemów,
Jak masz spore długi no to szybko je wyzeruj,
Na mojej drodze zakrętów jeszcze wiele, 
ale dam sobie radę bo pomogą przyjaciele,

Samo życie pokazało mi jak mam żyć,
Każdy pościg za pieniądzem tylko po to by,
dla rodziny i dla siebie odłożyć jakiś kwit,
Tym światem rządzi cash i nie zmieni tego nikt &lt;x2&gt;

I nie zmieni tego nikt każdy goni za pieniądzem,
Tu za bratem stoi brat, a za kurwą stoi podstęp,
Wszyscy pazerni na kwit, a ja gdzieś myślami błądzę, 
chcę zobaczyć lepszy świt na swojej i braci drodze,
Mamy wszystko co trzeba i to w zupełności starczy
Za nami jest rodzina nie potrzebujemy tarczy,
Żadna suka nie zagrozi nawet wtedy kiedy warczy,
W policję mam wyjebane, sam załatwiam swoje sprawy,
Rodzina jest rodziną, tak było tu od zawsze,
ORDINE i WHITE WIDOW wam namiesza trochę w bańce,
Jak masz tu jakiś problem no to wyjdź ze mną na klatkę, 
wyjaśnianie debili z przyjemnością, bo to łatwe,
1312 noszę w sercu i na klacie, 
uważaj bo w tych czasach każdy pazerny na papier,
Nie dla ciebie ulica kiedy my strzeżemy wartę, 
każdy pluje na ciebie, wyjebałeś się na cartel.

Samo życie pokazało mi jak mam żyć,
Każdy pościg za pieniądzem tylko po to by,
dla rodziny i dla siebie odłożyć jakiś kwit,
Tym światem rządzi cash i nie zmieni tego nikt &lt;x2&gt;
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