
kizaru, Dezhavyu
Holla,  (get up), oops, man, ja sdiełał eto snowa (opiat́)
Łuczsze  odień oczki, ja pojawluś, kak super nova (yay)
Loyal to the streets, ja łojalen (mienia nie pomieniat́), moj dień idiealen
My otdychajem, ja gławnyj rieżyssior — Wudi Allen (daj mnie moj Oskar)
Ja  daju im to, czego tak silno nie chwatajet (ogoń)
Wsie  problemy iz-za togo, czto prosto tak bołtajesz (pizdisz)
Dieżawiu, opiat́ skolżu (skrrt). Zakony — s nimi nie drużu
Kopy  chotiat znat́, kto moj plug, no ja im nie skażu (ni za czto)
Boże, sochrani wsiech moich bratjew (God bless)
Wriad li mienia wpustiat w raj, black hoodie, biełyj czeriep — ja Karatiel (pew-pew)
Dieńgi pływut w moi objatja (ich wsio bolsze)
Wsia  eta trap-igra — eto dar i proklatije (proklatije)
Tiażełyj słuczaj, no uże nie budiet chuże (nie budiet chuże)
Na stole leżyt tołstyj bankroll, kak budto suszy (oh-oh)
Ona kupit mnie wody, potomu czto mienia diko suszyt (suszyt)
Starszyje goworili mnie nikogo nie słuszat́ (słuszat́)

Ty sliszkom mnogo smotrisz tielewizor (duraczok)
Sippin’ on suzzurp, nigga, eto Killah Season (o da)
Nie iszczy zdieś smysł, ja ledieniaszczyj Blizzard (pf)
Too much ice on me, mienia nie widit tiepłowizor (god damn)

Ja istriebitiel, niebo — moj obitiel, da, ja pribył, u-u
Trojnaja pribyl, suka, etot trep — twoja pogibiel (cha-cha)
Ja nie chożu w Outlet (u-u), ja street-atlet (je-je)
Ona dierżyt moj kłarniet (m-m) i nie choczet wstat́ s kolen (je-je)
Głuboko w jejo gorle, zapotieł stiekłopakiet
Jej tiażeło, ona płaczet, isportił marafiet (prosti)
Ludi prichodiat i uchodiat (wsiegda)
Eta muzyka budiet żyt́ wieczno, kak Bietchowien (maestro)
Ja posłannik Saurona, ty wsiego lisz Chobbit (ej)
Oni miecztajut stat́ mnoj, no u nich, blat́, nie wychodit (je)
U mienia wieś dope, jest́ baryga w Sakramiento (w Sakramiento)
Tut tak tiemno, igrajet Heltah Skeltah (Heltah Skeltah)
Ja sumasszedszyj doktor, prowożu ekspierimienty (m, ugu)
Gotowlu projekty, połuczył Nobiel, pf, apłodismienty
Ej, suczka, I don’t give a fuck
Thug life w mojej krowi, ja budto, bla, Tupac (gang-gang)
Goworisz za mienia, ty oczeriednoj mudak (mudak)
Ja nie tusujuś s bołwanami, my nawodim mrak
Ja nie choczu byt́ grustnym i bogatym (ja nie choczu)
Da, my push’im duŕ ot rasswieta do zakata (do zakata)
Nam nado kuszat́, my ni w czom nie winowaty (nie winowaty)
Inogda możno prilipnut́, nie pomogut adwokaty (pf-f)
Tam, kuda ty leziesz, parień, straszno tak, aż do muraszek (m-m-m)
Tiebia woźmut za jajca, boy, ty srazu wsio rasskażesz (uchu)
Ludi stali pochoży na chodiaczyje tieni
Ty znajesz na czto oni sposobny, kak wiedut siebia biez dienieg
Mnie nie nużna twoja boo, 15 let w dymu
Ja do sich por prodaju, ty znajesz czto, znajesz komu
Wy wsie maleńkije broke’i, ja uże bolszoj diadia (aga)
Ja zachożu tuda, kuda tiebia nie pustit mama (u-u)
Ty nie znał, ja riedko pju ałko (ałko)
El Diablo, lutyj narco, budto Pabło (Pabło)
Riadom moj amigo, on opasnyj Desperado
Nikakich soriewnowanij, ja nawożu tornado (m-m)
Wsie eti nowyje ubludki, oni skorospiełyje
Uwy, prostitie, no takich, kak ja bolsze nie diełajut (slatt, slatt, slatt, slatt)
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