
DJ Tuniziano & JWP/BC, Dawaj Milion (feat. Warszafski Deszcz)
Siemano, stolica WWA nie Waszyngton
Jeśli chodzi o hajs, jestem jebaną maszynką
Wydaje, zarabiam, jem steki nie b-smarty
Papier Przepada, jakbym go wrzucał do niszczarki
Chcesz dobre party, to mogę wpaść z ekipą
I płacisz to.. bo show nie ma za friko
Na kurwa moje … na kawał ziemi z willą
Co? Daj mi to
Dawaj, dawaj milion

Mówią, nie ma gorszej nędze niż brak pieniędzy
Droga do zarobku, my idziemy z braćmi tędy
Euro, jeny, pln-y – dawaj, dawaj baksy
Choć małą łyżeczką jemy, nikt nie spierdala na saksy
Wpierdalam się w airmax-y i ruszam na łowy w teren
Ja mam z sobą Dobry towar co ci rozpierdala beret
Zbieram na panamerę, wiec hajs człeku…
Zdrowie naszych dzieci, żeby miały bogatych rodziców

Cash tu
O tym tu gadamy
Fik mi do kiermany
Dawaj, dawaj, milion
/4x

Wjeżdżam z buta jak Wu-Tang, ruta
Czujesz gaz wybuch, propan butan
Raz lufa, dwa – łap bucha
Hajs wszystkim kręci tutaj, nice utarg
Smog, wóda w płucach pluje
Czy bau rzucam rap, kark chronię
Jestem Numer Raz, w skrócie Numer, co nie?
WWA płonie, gamonie, aaa

Hahahaha, to nie czas dla heheszków
Hajs, hajs, hajs, zrób money, bierz cash swój
Cash, wtedy ... wokół
Mówi Tede z Warszawskiego Deszczu i nie stopój
Nie widzę przeciwskazań, żeby kod się zgadzał
O martwe ziomki, w portfel wsadzam
Proste - Robię forsę, każdy by kwit wziął
 Forsę zjadam, dawaj, dawaj milion

Cash tu
O tym tu gadamy
Fik mi do kiermany
Dawaj, dawaj, milion
/4x

Albo bulisz, albo tulisz
Jebana ruletka
Vox populi mówi zasiłek i renta
Ja mówię mordo fury
Konto, gruba penga
Szybki z ulic kwit
Czy indeks, wiki giełda
To jest szacher macher
Przelej bez szamel
Rób ten papier
Jak masz charakter
Potem, za …
Okupować hamak
A jak jesteś leń
Twoje zarobki to blamaż



Znów K do O do S do I 
No i mam styl który buja
Dawaj ten kwit za feat
Chuj wbijam Czy hodujesz gula
 Płać ten kwit za feat moim ziomalom producentem
Nie ma tu nic za friko
Weź nie ulegaj sentymentom
Jebany hajs kręci wszystkim wokół nas
Jeśli w kielni go w chuj masz to widać w twym oku brat
Wydaje hajs równie szybko jak zarabiam
Wciąż zjada mnie chory kraj, żadnej władzy nie pozdrawiam

Cash tu
O tym tu gadamy
Fik mi do kiermany
Dawaj, dawaj, milion
/4x
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