
Kain, Mohito (prod. Black Rose)
Złoto na szyi
bentley na podjeździe
mi mówi że zrobie 
ją dzisiaj jak ze chce 
ma usta czerwone 
i wygląda pięknie
jak sączy mohito
czuje do mnie mięte
flex 
ja z bratem na parkiet
robimy rozpierdol 
chce nową G-klase
w niej nagą modelke
i bawić się życiem
umierać już nie chce
nie pytaj co więcej

polej
polej
czystej dzisiaj polej prosze
ojej 
ojej
4 koła dla nas grosze
o nie
o nie
buduje trzecią vip loże 
do niej 
do niej
podejde po numer może

ja patrze na życie
to jest nowy kartier
jesteśmy na fali
oni myślą że to czarter
a ona w tej mini
zabójczą ma talie 
studentka z Koźmina 
ja rozdaje karty
flex
ej 
moge robic co zapragne
wiesz
kocham to nad zycie
patrz mi w oczy mala
dorzuczaj mi do panimy
golda a w nim drogi karat
wisi dzisiaj mi na szyi
oni patrza sie dzisiaj na nas
jakby zjedli granat miny
oni maja kaca z rana
a my cala noc tanczymy
o   o o o stoje twardo to dwuznaczne chyba 
o   o o o chociaz plan poszedl na marne dzisiaj
biore to co dla mnie
nie zaprzeczaj to nie ladnie
nie zaprzeczaj to nie fajne
tylko mala ze mna ej ej

wóda whisky tonic cola
mocny dżini drogi lokal
wóda whisky tonic cola



chodz na gore jestes moja x2

dzisiaj nie wiem co mnie spotka
bo po prostu nie wiem nie wiem
wczoraj mialem w glowie piekło
dzisiaj latam juz po niebie x2

chej mala pelen luzik
chyba wezme cie na parkiet
potem dam ci jakies buzi
kilka rozy i nie zasniesz

ej mala pelen luzik
chyba wezme cie na parkiet
potem dam ci jakies buzi
kilka rozy i nie zasniesz
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