
Jendras, Wenus (ft. AdE, Karo G, Maggy Moroz)
jest późno
I chu* w to – mam mocną bańkę 
tani Burbon i północ to kiepski tandem
jak za burtą, dziś daleko od niej – jest smutno
bo mnóstwo mam dobrych wspomnień

.. weekend
no tak bo można
I nie ma co się martwić, znam wartość pieniądza
i choć nie starczało nam do końca miesiąca
zawsze razem
wiesz jak to wygląda…
setka w rękach i miliony w sercu
śmiesznie się żenić 
lecz myślę o szczęściu
władca pierścieni, sygnet na ręku
i nic nas nie zmieni
jak relacji facebook
wrócę jutro bo tęsknie wierz mi
nie jestem na nie
ci na nie odeszli
a odkąd wiem ze osiągnąłem cele
to wszytko co chce
to znów usłyszeć ciebie

mam w sobie to coś
czego nie ma żadna inna sztuka
dam ci to czego szukasz
znamy się nie od dziś
wiesz ze możesz mi zaufać
dam ci to czego szukasz

wchodzę do klubu
już nie parze na inne
bo pragnę by została przy mnie
ma w sobie diabła, choć wygląda niewinnie
ale z czasem już chyba do tego przywykłem
stoi za mną murem i od zawsze mnie wspiera
jest lepsza ode mnie , ja zraniłem ja nieraz
ona czy muzyka - nie każe wybierać

jest najlepsza w mieście
dreszcze czuje, kiedy patrzę na jej wejście
nie chce myśleć co by było bez niej
nie śpię, czuwam skupiony jak sensei
częściej miewam już spokojne stany
mamy przed sobą tak wielkie plany
nie ma nic lepszego niż ktoś zaufany
to najlepszy lek na moje blizny i rany

mam w sobie to coś
czego nie ma żadna inna sztuka
dam ci to czego szukasz
znamy się nie od dziś
wiesz ze możesz mi zaufać
dam ci to czego szukasz
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