
Lilu, Tak I Nie  feat.Ras Luta
Chciałbyś być jednym z tych, którym się zawsze udaje
Dlatego jesteś jednym z tych, co zawsze udaje
To życie, czego chcemy nie każdemu daje
A trzeba pchać je dalej
Chciałbyś mieć na wszystkie decyzje wpływ
Szukasz podtekstów w każdej z nich
A tak naprawdę nie wie nikt
Czy ty to na pewno ty
Nie chcę pieniędzy
I dóbr materialnych ty wiesz
Nie pragnę władzy
I bogactw i sławy i nie
Nie dawaj mi swej miłości
Gdy nie chcesz jej dać
Uszanuj tylko to, że swoje zdanie mam
[x2]
Kiedy mówię nie, myślę nie (nie myślę, nie)
Mówię nie, więc nie myślę tak (nie myślę, tak)
Nie mów mi, że wiesz, co myślę
Kiedy nie wiesz, co mówisz sam
Znów mówisz mi, co myślę
I myślisz, że wiesz wszystko, nie
Ty niewiele wiesz
Gdy mówię nie, to myślę nie
Nie oznacza tak
wiesz powiedziałam raz
Więc zapamiętaj, że
Nie myślę tak, gdy mówię nie
Mmm, aj, yo
Babilonie spierdalaj
Trzymaj się z dala
Twoją chorą gadką
Moich uszu nie kalaj
Dobrze wiem
Zalewa cię żółci fala
Kiedy widzisz jak młody człowiek
W życiu się stara
Więc wara
Jestem wolny
Więc mówię to, co chcę
Jestem mądry
Wiec myślę to, co chcę
Jestem silny
Więc żyję tak, jak chcę
Chłopaku nigdy nie wchodź mi w drogę
Oouuuooo...
Ej, to jest Luta i Lilu
Jak dwie tony trotylu
Na Kodexie numer III
Jak nie jarzysz to zcziluj
Słowa i myśli płyną
Jak wody Nilu
Prawda pozostanie wolna
Chociaż wrogów ma tylu Lilu
Nie chcemy tego, co wy chcecie dać nam
Każdy z nas ma na życie własny plan
Nikt nie będzie żył za mnie, ja muszę sam
Prędzej zdechnę niż oddam to, co mam
[x4]
Kiedy mówię nie, myślę nie (nie myślę, nie)
Mówię nie, więc nie myślę tak (nie myślę, tak)
Nie mów mi, że wiesz, co myślę
Kiedy nie wiesz, co mówisz sam!
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