
MAJOR SPZ, LECĘ
biorę bucha
nie przestaje lecieć
czas i pieniądz
rządzą na planecie
wyje suka, psy kręcą się na mieści
w nocnych klubach dziwki tańczą w lateksie
biorę bucha
nie przestaje lecieć
czas i pieniądz
rządzą na planecie
wyje suka, psy kręcą się na mieści
w nocnych klubach dziwki tańczą w lateksie

lęcę lecę 
pod pra
lecę lecę
masz telefon, to dzwoń, mordo
zrobimy becel
pcv rury gniecie
poznasz rury po tapecie
długie nogi i pazury
tańczą dziury na parkiecie

buja /5x
jak na okręcie
rośnie napięcie, będzie burza
ziemia się trzęsie
na osiedlach, w furach i podwórkach
jak na koncercie
buja muza na twoich kolumnach
jestem wszędzie 

m do j do r do s do p do z
gram kolejny rok, nie zatrzymasz mnie
gram kolejny joint
w płucach silver haze
wal go ze mną ziom i zrelaksuj się
m do j do r do s do p do z
rap to moja broń, trafiam prosto w cel
znam dobrze ten sport
nie przestaje biec
studio, trasa dom
śmiech radość i gniew

to nie jest test
kto lepszy jest
nie chce miejsc na podium
konkurencje wpierd* stres
zamieniam bity w popiół
polewam benzyną cała gre
i tańczę z diabłem w ogniu
mjr spz
refren toczę jak opium
nie znasz mnie
nie mów
moją ksywę przeliteruj
kreci się 
nei ma serum
pociąg wjechał do tunelu
nie trzeba braw reklam banerów
chcesz być dobry dużo trenuj
z dala od gwiazd i komputerów
pozdrawiam starych raperów



m do j do r do s do p do z
gram kolejny rok, nie zatrzymasz mnie
gram kolejny joint
w płucach silver haze
wal go ze mną ziom i zrelaksuj się
m do j do r do so do p do z
rap to moja broń, trafiam prosto w cel
znam dobrze ten sport
nie przestaje biec
studio, trasa dom
śmiech radość i gniew
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