
Grupa Wsparcia, Czarne Charaktery
Jak trafi się okazja, wskażą palcem ze to ja
Wszyscy tacy prawilni, ze o ja
Od dziecka mnie uczyli ze nie sika się pod wiatr
A urwą nie podaje ręki się bo tak (bo nie!)
Na siłę nie pcham się, gdzie nie chcą nas
Jeszcze tu wrócą prosić się o czas
A czas to pieniądz, i to kur* dobrze wiem od lat
Więc go nie tracę, jak zobaczę ze mi nie chcą dać 
Lubię bawić się do zgonu, Koko, Benzo, Wlad
Ty swoje dobre rady możesz sobie wetknąć w zad
Charakter zły, ledwo poznają, a już nie chcą znać
Sam nie wiem już gdzie leży problem kur* jego mać 
Tańczę electro boggie, nie wiem, jakiś getto funk
W jednej dłoni rulon w drugiej berło mam
Pociągam nosem w restauracji, ona mówi ze faux pau
Krzywe spojrzenia na mnie, a ja w sumie gdzieś to mam
Papa

Monitory i kamery
W tej historii mej to Czarne Charaktery
Awantury i afery
Naszych posesji strzegą wściekłe rotwailery

Nie wszystko złoto co się świeci
A wu!
Nie wyszło z foką, to się leci 
Hahahahahhaha, a łu!
Podobno takich to się leczy
Hahahahahhaha, a łu! a łu! a łu!
Nikt nie zaprzeczy
Hahahahahhaha
Kręcę awantur na 
Nawet jak to moja wina
A wu!
Się na weekendy zapominam ciut
I zostawiam gdzieś maniery
Ału, a łu
Weź posprzątaj jak wyjdziemy
wściekłe psy przy barze
skwierczą jak na gazie
w te kuchni się gotuje lepiej pilnuj tam na garze
lufa siup, zamknij dziób jak toasty lecą
a się pruć to się możesz jak szydełko pękło

gadka przypadkowa, jaka szkoda
trouble /2x
na parkiecie jak Chamberlain – zawsze
doube /2x
twoje podjazdy słabo widzę, tak jak
bubbles /2x
bo moje chłopaki już z baraków
jadą /2x

Monitory i kamery
W tej historii mej to Czarne Charaktery
Awantury i afery
Naszych posesji strzegą wściekłe rotwailery

Maja złe zdanie
A to tylko serca złote
Ału
Kije na stanie, 
Gdyby ktoś na bilard miał ochotę
Gruby kaganiec



Mała suka, jest za żywopłotem płotem
Ału, Ału
Wyczuje lamusa nim cokolwiek powie
Kaska wpadła, weszła szybko
Jak mam zagrać, zagram czysto
Wzrasta stawka wraz z ambicją
…?... dawca, ja zawijam lotnisko

Nie wszystko złoto co się świeci
A wu!
Nie wyszło z foką, to się leci 
Hahahahahhaha, a łu!
Podobno takich to się leczy
Hahahahahhaha, a łu! a łu! a łu!
Nikt nie zaprzeczy
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