
Lilu, Rolex feat. Marika
moich hitów nie zna cały kraj bo tego gówna nie gra eska, ziom
i nie na dwudziestkach wożę się choć wiem, że to rozpieprzam, ziom
tego jestem pewna wokół na hajs jest w opór presja, ziom
ale jak chcesz zrobić flotę to każda opcja jest lepsza niż to
nie wyjadę stąd bo wiem, że nie miałabym po co wracać, ziom
tego jestem pewna, że jeśli dajesz to do ciebie wraca to
nie wyjadę bo ciągle wierzę, że mam tu po co zostać, ziom
nie zawsze najlepsza opcja to właśnie ta najdroższa bo
REFREN
nie potrzebny mi rolex żebym znała czas
nie potrzebne mi złoto by mieć blask
nie potrzebna mi fura żeby jechać bo
nie wyjadę stąd
nie potrzebne mi propsy, nie potrzebny hajs
bo jak widać dotąd żyję z tym co mam
jeśli wierzysz w to, to tak się staje
wraca to co czujesz
ciągle tu jestem, ale proste, że chciałabym też mieć dobrze gdzieś
bo możemy różnie żyć, ale wszyscy myślimy podobnie wiesz
chciałabym mieć z muzy hajs, ale najpierw na to chcę zasłużyć, ajt
ale ciągle wierzę, że co daję do mnie wróci na bank
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nie, nie wybieram się nigdzie
bo tylko tutaj naprawdę u siebie jestem
wiem, cud nie zdarzy się jutro
ale na lepsze się może zmienić nareszcie
nie, nie wyjadę stąd nigdzie
bo wiem, tutaj właśnie jest moje miejsce
chociaż gdzieś może by było wygodniej
wiem tutaj mam to co najlepsze
ej lilu bóg charakteru nie odmówił ci i stylu
a rób swoje siostro i wiarę miej non stop
w to, że od tego bieg lawina zmienia
po jakich toczy się kamieniach
od tego bieg lawina zmienia
po jakich toczy się
MOST
nie potrzebujesz głośników
masz przecież w sercu muzykę jak ja
nie potrzebujesz tych słów bo
od dawna już je znasz
nie potrzebujesz propsów
żeby wciąż iść do przodu
ty sam przecież wiesz to dobrze
że wygrasz życie choć nikt cię nie poprze
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