
Hades, Muzyka z brodą (prod. Emade) 
Krusze hash
Piję JD lecz z coca-colą
Dzieci dawno poszły spać
Gra muzyka z broda
Głośniej majk
Wjadę jak honda na molo
Hastag yolo
Sprawdzaj swag
Prosto z Queens Borough
Wiadomo, mój DJ ma gramofon
Pół robak, pół kosmita
też widzi na zielona
Pyta co to za miejscowość
Nie wie gdzie jesteśmy
I chociaż się gubimy
Docieramy na koncerty
Wciąż poza kontrolą ryby z zepsutą głową 
wypełniony wodą Samochód
Mam dość – otwórz okno
Żyjemy ponad
Mamy za co pić
Podaj browar, salute
Będzie o czym rapować za parę płyt

Słyszysz ten bit?
Z półobrotu pysk
Nie umiesz się bić
Wypada ci dysk
Sztuka walki mc’s
Kung-fu, Bruce Lee
To nie film dla dzieci, dużo krwi

Coraz częściej wujek Hades
Nie pytają mnie o dowód
Mówią, per pan
Chyba zdążyłem się zestarzeć
Przynajmniej teraz legalnie gram w GTA
/2x

Tryb samolotowy odpalony
Jestem ponad tym
Pilot nie polega kontroli
Mam, bro, ... 
F-22, ogień z nieba
Uciekaj, ofiar w dzieciach nie potrzeba nam
Masz tu drobne na cheeseburgera i zjeżdżaj chłepcze
Zanim wszedłem na scenę, najpierw do niej dorosłem
Tu chodzi też o wpływ na odbiorcę
Jaj jestem sobą
Wiec się odpierdolcie
Mów mi Had
Poza kontrolą, jak ogień, woda, wiatr
Oddaje hołd żywiołom
Dla mnie naturalna rzecz
Bo jestem dzieckiem gwiazd
I przez miliardy lat
Kosmiczny pył przekształcił się w moją krew
Zen, yin & young
Energia wszędzie wokół mnie
Rytm, sens i pokój
Hades kipi head
Kipi mi łeb, przelewa się jak pełny zlew
Trzeba to mieć
Nie ma że chcesz być super mc



Coraz częściej wujek Hades
Nie pytają mnie o dowód
Mówią, per pan
Chyba zdążyłem się zestarzeć
Przynajmniej teraz legalnie gram w GTA
/2x

Ta, dorosłe życie
Muzyka z brodą
Przygody starych ludzi
Fajny magnetofon
Musze chwile odpocząć
Nie te lata
Dzieciaki rosną zdrowo
Ta, dorosłe życie
Muzyka z brodą
Przygody starych ludzi
Fajny magnetofon
Musze chwile odpocząć
Nie te lata
Dzieciaki rosną zdrowo
A my?
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