
GUWER x DUGAN, Bawić się
Chce tylko bawić się, bawić się nigdy nie zabronisz więcej nigdy nie będę bawił się.
Całymi dniami będę latał na dobrej bani nocami i dniami wszyscy będziemy skakali, do rana 
trwa zabawa nie ma dla nas skali wszyscy najeba*ni  zatoneli jak tytanic.
Dla nas nie ma granic nie ma granic, nocami i dniami  my latamy tu z ziomkami do rana pije chyba wchodzi mi to w nawyk, nie potrzebuje snu gdy w ręce bakardi.
Helikopter już na bani buja mnie jak na fali, nie wiem co się dzieje gdy znika mi gród pod nogami (eej)
Zero stresu, jeszcze cała noc więcej wlej tu 
to mój dobry rok jutro lepszy dzień dziś robie co chce teraz muszę tylko dobrze bawić się.
Chce tylko bawić się, bawić się nigdy nie zabronisz  więcej nigdy nie będę bawił się 
całymi dniami będę latał na dobrej bani
wszyscy nocami i dniami wszyscy będziemy skakali  do rana trwa zabawa nie ma dla nas skali  wszyscy najeba*ni zatoneli jak tytanic
dla nas nie ma granic nie ma granic,
nocami i dniami my latamy tu z ziomkami (ej)
Dziś nie patrzę na wady  trochę tu czasu mamy słowa się plączą  mi kiedy mam różne stany, plewam sporo na raz  dziś rozwalam ten hajs, gdy jest przypał typie jak by co nie widziałeś nas wolny czas to mój lek mam go ile tu chce z życia zrobiłem bajkę mimo to nie zmieniłem się  nie, nie 
jutro lepszy dzień dziś robię co chce  teraz muszę tylko dobrze bawić się.
Chce tylko bawić się, bawić się 
nigdy nie zabronisz więcej nigdy nie będę bawił się całymi dniami będę latał na dobrej bani, nocami i dniami wszyscy będziemy skakali, do rana trwa zabawa  nie ma dla nas skali wszyscy najeb*ni zatoneli jak tytanic, dla nas nie ma granic nie ma granic nocami i dniami my latamy tu z ziomkami.
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