
GUWER x PEGE, NOCNA JAZDA 3
Nie mam czasu włączać kierunkowskazu
przy ciągłej zmianie pasu zawsze dodaje mu gazu
na wolnossaku 420 kuca
dostaje miodu kiedy dociskam prawego buta

Noc autostrada 250 na blacie (na blacie)
mówią mi zwolnij ale ja tak nie potrafie (nie potrafie)
wyłączam trakcje wlatuje bokiem w zakręt
nie lubi mnie policja a ja lubie takie akcje

jak bez hamulców nie potrafie shamować
dociskam gaz na full na boku lewa noga (noga)
wchodze w zakręty, nas nie dogoniat
nie bądz taki spięty ziom musisz wyluzować (wyluzować)
łopatki w dłoniach zawieszenie na gwincie
spuszczam fure w dół no bo tak widzi mi sie 
ty widzisz misie a w majtach masz już kisiel
sorry nie mam czasu bo teraz lece na misje

Noc autostrada 250 na blacie (na blacie)
mówią mi zwolnij ale ja tak nie potrafie (nie potrafie)
wyłączam trakcje wlatuje bokiem w zakręt
nie lubi mnie policja a ja lubie takie akcje

(ej)

latamy nocą jak jest spokojnie
wiecej tu bokiem niż po prostej
kręcimy kółka jak rollercoaster
chcesz to przewieziemy twoją siostrę
chcesz no to nawet zarwiemy nockę
robimy przerwę tu rozłóż fotel
liczysz tu namnie albo na forse
sam tego nie wiem co dla nas gorsze
nagraj pocztę (ej)
nie odbiore gdy wyprzedzam ciągle
fotoradar nawet robi fotkę
kiedy gazu trochę wciskam mocniej (ej)
lecimy 200 ta fura się trzyma asfaltu jak klej (trzyma jak klej)
ona chce setkę to zaraz na stacji zatrzymamy się (zatrzymamy się)

(mmm)

nie mam wyjscia jak robie źle 
ciągle lece za szybko gdzieś
w lusterku niebieski flesh
oni znów biorą mnie za cel
chcą dokumenty i troche poszperać w moim bagażniku
ziomal pozbywa sie tego co chcieli by znaleźć gdy okno otwiera po cichu

Nie mam czasu włączać kierunkowskazu
przy ciągłej zmianie pasu zawsze dodaje mu gazu (gazu)
na wolnossaku 420 kuca
dostaje miodu kiedy dociskam prawego buta

zza winkla (zza winkla)
wyłania się drogówka
omijam ją jak jordan robię dwutakt
wjeżdżam jak z buta, na mieście robie terror
wywalone mam w system ciesz się teraz razem ze mną

j*bać, j*bać, j*bać system
j*bać, j*bać, j*bać system
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