
dzakob, stare ulice (ft. uki balboa, młody surfer)
Uki balboa

zielone oczy
to i tiara nie potrzebna
nie przyszedłem po stać sobie
przyszedłem rozjebać to
dla mnie to sprawa pierwszorzędna
nie chce zostać w miejscu
idę z rąk do rąk, jak na ulicy top
szare bloki
szare klatki
szare życia
każdy ma co sam wybiera
choć czasami nie chce wziąć
żyjesz krótko i umierasz
a ja chce coś więcej niż podstawa
sam wyznaczę wysokość

Dzakob

stare ulice ciągle jebią wódą
a starzy znajomi wśród sprawiają pozór
czekają namieście już chyba za długo
nie mogliśmy znaleźć ścieżek do domu
nie mam słów, mimo tego ze wygadany wszędzie
przez tą wódę no to zmieniam podejście
mojej muzyki nie mam my space
moi ziomale proszę o rękę
a ja ciągle na koncercie
miałem zmienić to podejście
miałem robić hity a robię głupoty
chcę wyświetleń, które potężne 
nie chcę jak oni być po kresce
po tygodniu odwyk będzie
przeżyłem lata najlepsze
może uśmiechnie się do mnie szczęście
parę słów, parę dup 
dało mi zmienną 
chcę by cała Polska czekała na ruch
mogę czuć nie ma już 
tego co częścią miało być we mnie, a wyprało mózg 
dumy nie miałem dopóki nie zacząłem grać na pełną salę
oni nie wierzyli kiedy nie żartowałem
piszę do rana, potem jem śniadanie

dla nich plan a i b 
mieli spać w tej szkole
miałem nie czuć tego do niej 
więc zostawiam w sobie gniew
nie ważne pory roku
wszyscy będziecie w szoku
nie wiem co mam powiedzieć Tobie
bo musisz to poczuć

Uki balboa

zielone oczy
to i tiara nie potrzebna
nie przyszedłem po stać sobie
przyszedłem rozjebać to
dla mnie to sprawa pierwszorzędna
nie chce zostać w miejscu
idę z rąk do rąk, jak na ulicy top
szare bloki



szare klatki
szare życia
każdy ma co sam wybiera
choć czasami nie chce wziąć
żyjesz krótko i umierasz
a ja chce coś więcej niż podstawa
sam wyznaczę wysokość

Młody surfer

polewaj mi wódkę
chce Ci się zajebać kurwę 
wszystko znowu jest tak smutne
że chyba znowu sobie zarzucę pigułkę
je je 
wsiadam w aston martin nie w jebane taxi 
i te jebane eskortki dzisiaj pociągną nam laski
kurwa mać
wlatuje tu kolejna czwórka
lecę dalej jakbym gonił se nie wiem horkruksa
i w sumie chuj w to co mówi do mnie ta jebana kurwa 
bo wchodzę na te bity i jest mokra tak jak wulkan
w erupcji of course
jadę furą pod prąd 
jebie sukę od front
bo przecież chciała mocno
daje link tak jak mój ziomal Olek
ona jak wczoraj rozpina rozporek
chuj to co mówi ziom olej 
robię kurczaka przyprawiam ooo słone 

Uki balboa

zapytają pewnie skąd on urwał się 
wychowany na Białasie
a w ksywie mam Balboe 
jestem na scenie jak tic-tac
daje ludziom świeży oddech
nie muszę stać na pasach no bo zawsze mam zielone
ludzie mnie pytają
czemu ciągle bombie 
wpadłem w taką tone mułu 
że się nie wyciągnie już 
a tego tchórza to se z dymem w końcu wciągnę
bo niedługo moim pyłem rzucę w Polskę dawaj kurz
nie chce mi się gadać, chyba wpadłem w letarg 
pierdole ten cały wyścig szczurów, pale kiepa
jestem ciężkim typem nieznana przyczyna 
foko zastanów się dobrze jeśli chcesz zaczynać.
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