
Eliasz, Rachunek (Coca-Cola Zero Cukru Asfalt NEXT)
Nie poranny ptaszek bo nie śpię po nocach
Ja piszę tekst, piszę mail i piszę posty na forach
Mój rap to anegdota dla typów, co chcą go więcej
Zbyt wrażliwi chłopcu, co nie pachną pierworodnym grzechem
Chcą więcej tego, co poza zasięgiem
Poza normą moralną, co ryzykowne i niebezpieczne
Czym jest moralność, bo nie wiem jak ją określić
Dla mnie pomysł jest jak Twój dotyk
Ekscytacja mnie więzi jak w celi

Więzi społeczne i więzienne ciuchy
Jak na zmianę stara bluza i obtarte buty
Słucham jak głupi
Słyszałem [] i w ch*ju mam co mi mówi w kółko
Jeden z drugim
Mrugnij, a skończysz jak anioł
Co dzień rano wstaję z coraz młodszą twarzą
Nie jest mi mało, wciąż mam niedosyt
Małą, wybacz za chaos
Ale tak najlepiej składam wszystkie wersy w całość

Bujają mnie rymy
A ja bujam se tym bitem
Hip-hop to mój styl
Hip-hopową mam ekipę
Robię progres
A Ty liczysz, że Tobie farcik dopisze
Ja dopiszę Ci rachunek
Za zmarnowany beat, ej

Bujają mnie rymy
A ja bujam se tym bitem
Hip-hop to mój styl
Hip-hopową mam ekipę
Robię progres
A Ty liczysz, że Tobie farcik dopisze
Ja dopiszę Ci rachunek
Za zmarnowany beat

Oni
Budują swój image
Kupę hajsu zebrać
Żeby na końcu zgarnąć parę zniczy
Liczyć pliki takie grube jak mój bas
Widzę dużo jak mi mówią
Ale chyba jednak jestem blind
Bo do czego nas prowadzi
Jeden papier co ma wartość
Jaką przybieramy 
Jakby w przebieralni
Każdy ciuch na inny mood
Perfumami pachniesz
Ale jednak czuję smród od Ciebie, szanowny Panie
Bo masz zepsute ego
Twoje alter ma alert
Żeby nie skończyło tak samo
Jak każdy wieczorny balet
Bo znów odbiera mi mowę
Do głowy dolewam olej
Bo brakuje dyscypliny
Jak kobiety wieczorem
Trochę to

Chciałbym klikać te pauzy i replay



Wszystkie checkpointy ponownie zaliczać
Jak te misje
Każdy dzień u mnie to repeat
Studio, dom, jedzenie, studio
Stadium niewoli w umyśle

Bujają mnie rymy
A ja bujam se tym bitem
Hip-hop to mój styl
Hip-hopową mam ekipę
Robię progres
A Ty liczysz, że Tobie farcik dopisze
Ja dopiszę Ci rachunek
Za zmarnowany beat, ej

Bujają mnie rymy
A ja bujam se tym bitem
Hip-hop to mój styl
Hip-hopową mam ekipę
Robię progres
A Ty liczysz, że Tobie farcik dopisze
Ja dopiszę Ci rachunek
Za zmarnowany beat
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