
Mata, Młody Paderewski
Co mi mugole możecie powiedzieć
Chcielibyście siedzieć na ostatnim piętrze
Leżycie gdzieś na parterze i leżcie
Niektórym wygodnie jest na dnie

Byłem na minus 1 i nie jestem już
Co najwyżej spadnę
I rozpadnę się na kawałki
A każdy z nich będzie je*anym diamentem

Jak miałem 5 lat chciałem być taksówkarzem
Teraz chcę być prezydentem
Pierwszym co ma tatuaże
Pierwszy co władzę miał już dużo wcześniej nad wami

Mama mówiła mi zostań lekarzem
Ja ruszyłem w trasę za sercem
Po to żeby w razie czego za mniej niż dwie gaże móc kupić jej nerkę

Miliony na koncie i miliony za mną
Polska w remoncie, krzywo fugi kładą
Posłuchaj mojej palancie
Nowy Paderewski, tylko że nie piano, lecz Iphone

Najpierw nienawiścią karmią
Potem mówią żeby kochać
W tym świecie nie ma nic za darmo
Wpłacam na pieski jak nagrasz TikToka

Jeszcze nie kalos kagathos ale wszystko ku*wa się zaczyna pracą
Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą
Ty ogień, ja woda
Tacy jak ja ciebie gaszą

SB to M szmato
Na co mi twój całus skoro się nie ufa judaszom
Byłem na Jamajce z całą paką na Wielkanoc
I widziałem jak światło się rozszczepiło na księżycu
Spałem na wersalce uje*any marihuaną i przemówił do mnie Bóg
Weź to rzuć, bo w psychiatryku nie ma już tylu dróg, co dostępne dla chomików są

Już nie palę tyle weedu
Ale będę walczył dalej bo to poje*ane, że jest zakazane samemu decydowanie
Je*ać świat w którym słowa polityków są nad nami 
Je*ać słowa polityków
Teraz to ja jestem na fali
No bo znudziło mi się już w brodziku
Za plecami stado mam samych ziomali
Zaczęliśmy to na orliku Agricola
Dzisiaj chcę pałac na wodzie i już nie przeszkodzi mi żadna manticora
Jutro będę daleko na zachodzie tam gdzie rośnie dziko passiflora
La película, cuando hables de mi vida
Chodzi za mną kamera bo głupio by było tego wszystkiego nie nagrywać
Chyba śledzą mnie, ale nie chodzi mi o followers, nie
Ale tylko chyba

Skrzydła z zardzewiałej stali mam
z zardzewiałej stali mam
Skrzydła z zardzewiałej stali mam
Skrzydła z zardzewiałej stali mam
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