
Drek, 5:AM
REF:
Jest piąta nad ranem a ja nie mogę zasnąć 
lecimy se z Michałem nocą zwiedzamy miasto
my lecimy tu pod prąd nas nie dogonisz tratwą
a jak chcesz z nami iść to ci powiem nie jest łatwo

nie wiem co powiedzieć to po prostu walę w ciemno
mogę sobie pozwolić bo dzisiaj mi wszystko jedno
nie wiem co się stało że wszyscy chcą tylko bankroll
ale wiem na pewno że ten problem nie jest ze mną 

problem nie jest ze mną bo to ludzie są łapczywi 
chcieli by mieć kurwa wszystko i biegają ledwie żywi
mówią że pomogą ale nie masz na co liczyć
bo taka jest smutna prawda mało kto z nich jest prawdziwy 

cała noc przed nami więc całą wykorzystamy
lecimy na ostro nie ma miejsca na banany
złapało mnie gastro a na wadze leżą gramy
ale mamy wyjebane no bo złapać się nie damy 

a kiedy rano wstaje to na bani mam zhizy
kebab na śniadanie w kieszeni brakuje wizy
żeby się odstresować oczy zamieniam w maliny
jeszcze kurwa parę singli no i będę tak jak wiz

u mnie życie leci w nocy bo wtedy wszystko piękniejsze
wszystkie błyski świateł no i dużo dużo więcej
mogę siedzieć tak do rana kiedy trzymam cię za rękę
 ale musze już spierdalać bo mam do nagrania epke

kiedy zrobię wielkie liczby te pod singlem i na koncie
no to w sumie się nie zmienię wciąż będę prawilnym gościem
gdy będziesz miał do mnie sprawę to wal mordo bez wahania
a jak chcesz mnie wykorzystać no to możesz już spierdalać
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nie jestem potworem ale jestem honorowy
próbuje utrzymać balans i nie zaśmiecać głowy
kończę pisać to o piątej nowy bicik mam gotowy
pora zacząć nowy rozdział pokonałem wszystkie schody
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