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Co to za styl?
popatrz bo zabieram to co moje
i żaden ten typ
nie odgadnie co my mamy w głowie
kolejny hit, chcieliby feat
idę swoją drogą nie pomoże mi nikt
w chuju mam ich
nie chcę patrzeć nawet w tamtą stronę

Twój top to mój minimal
cash nie na minimal
ta suka mini ma (ej, ej)
suka tu kminy ma
suka te miny ma
chcieliby z nami grać (nie, nie)
Twój top to mój minimal
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suka tu kminy ma
suka te miny ma
chcieliby z nami grać (nie, nie)

Biorę to na klatę, biorę to na bary
moja potęga wykuta jak jebany glamdring
nie patrzę na szaty
a co pokażesz czynami
może dlatego ta szmata 
przy mnie ściągała ten stanik (ej)
Dawno wymelanżowany, za to wygenerowany
styl jak NASA wyjebany
niczym diament szlifowany
wszystko zostało za nami
teraz ładujemy karbid 
wyjebiemy to ze skali bo
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Bimmer, no a później Bentley
gonimy to, gonimy to, gonimy czym prędzej
idę swoją drogą to nasz cel, rób przejście
nie słuchałem ludzi, teraz patrz jak tutaj lecę
drop top kiedyś car
rozbijamy typie ten bank
czuję się tak mocny niczym Tony Stark
no bo nieustannie mordo lecę wysoko do gwiazd

Tak naładowany trzymam w ręce dynamit
po co pytasz kiedy jebnie
dobrze wiesz, to parę chwil
nie zadawaj głupich pytań
nie mam czasu ani sił
bo sam obrałem kierunek
a do celu parę mil
Wszystko we mnie tak płonie
co chcą niech mówią o mnie
we krwi sukces mi płynie
szczyt bez zbędnych linijek
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