
Kleszcz &amp; Kopruch, Życzę Ci
Życzę Ci byś obudził się wyspany gdy Ci rano słońce piźnie w firany, rolety żaluzje
 By był dzień ten zajebiście czekany, gdy pociśniesz sobie Wszystkie te plany i bzdety na później
 Życzę Ci , aby sny i marzenia, demotywowały lenia, by nie opuszczała wena
 Abyś w końcu nauczył się gwizdać i poznał z której strony głowę ma glizda 
By rozróznianie braci Mroczek było łatwe, ty kupujesz w Piotrze, Pawle to nie ich market
 Aby nawet zima była jak maj kraśna, by w złych chwilach nie kończyła się sraj taśma 
By pokaźna była twoja baśń a w niej chwile, w której w brzuchu motyle
 A więc żryj te motyle synek zrób se z nich filet byle, nie z biedronki by się nie zmieniły w bąki
 By nam ten stary rap nie umarł, żeby unia zakazała autotiuna 
Bo to jest ważne tak jak skarb Goluma, tak jak to by przed wigilią nie dopadła Cię bieguna 
Jeśli nie wiesz co powiedzieć, powiedz tylko...

Nawzajem, nawzajem, nawzajem
 powiedz tylko nawzajem, nawzajem, nawzajem(x2)

Życzę Ci słońca zimą, nie zagmatwanej drogi i kataru Twej dziewczynie gdy Ci śmierdzą nogi
 Miłości prawdziwej, abyś na pierwszej randce , nie pierdnął w ciszy przy swojej wybrance
 Żeby Ci Auto odpaliło na raz, by publika Ci klasnęła na dwa a to już sporo
 Żeby Ci babka nie wróżyła na trzy i żeby głos jak Gravediggaz nie dzielił się na czworo
 Życzę Tobie chłopie, powodzeń pasma byś nie jadł tyle masła a ostatnia fajka zgasła 
Byś nigdy nie żałował i nie mówił szkoda a te piękne chwile ciągły się jak na sukces moda
 Żeby Twoja życiowa druga połowa ze swej własnej inicjatywy zrobiła Ci obiad
 Żebyś się nie bał ruszyć z miejsca, życzę Ci by Ci rzyci nie rozerwało od tego szczęścia

Nawzajem, nawzajem, nawzajem 
powiedz tylko nawzajem, nawzajem, nawzajem(x2)
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