
Mejt, Ten tytuł miał być inny
to najwyższa chwila żeby coś pokazać dziwkom
nienawidzę kiedy psina pyta o nazwisko
klika broni typa który wbija kij w mrowisko
jak ci to nie świta no to wyjdź stąd
czasami źle czuję się gdy wracam do korzeni
widzę perspektywę której już nie mogę zmienić
wiemy jak to palić i wiemy jak  kitrać w gacie
nie wiem gdzie są wasi, ale moi ze mną zawsze
wiem, że ciężko porozmawiać, a łatwo pierdolić
czasem jak się starasz to i tak nic nie wychodzi
nie miej dużo w planach bo tak się nie wyrobisz
nikt tu nie pozwala sobie czekać byś dogonił 
jeśli im pozwolisz zabiorą ci wszystko co masz
ją wychowało Bravo więc czuła się jak ikona
to lata na fonach jakbym robił atak konta
czułaś się bezbronna jakbyś zajebała klona
wciąż niewiele rzeczy bardziej brzydzi mnie niż kłamstwo
wcale nie jesteś święty jak leciałeś w chuja za mną
wkręcasz ludziom bajki by się przypodobać stadu
chciałeś tu zatańczyć a nie masz nawet układów 
waruj

ją znają wszyscy, wszyscy wiedzą kim ona jest
mam brudne myśli, lecz bez siksy mam czystszy łeb
ziomalu zwiń mi, łyk whisky, cash do ściech
mnie znają wszyscy lecz nikt z nich nie zna mnie 

musiałem kombinować by to nagrać i przekimać 
bywa czasem ciężko ale to niczyja wina
zwykle mój ziomal miał bardziej przejebane niż ja
przez to nie chcesz patrzeć na nas z bliska
łatwo jest łeb sobie tu porysować od dragów
zawsze pędzę za tym co pachnie jak worek szmalu
kręcę w ręce jointy i podaje je do fanki
mój numer komórkowy jest dla dziwek i ziomali
przywykłem do bólu i przestałem się napinać
po nagraniu Riri wagę zgubiłem do dzisiaj
po nagraniu Riri przestaliśmy walić dragi
Riri z nami nie ma, lecz nałogi pozostały

Riri z nami nie ma, nie wiesz co to za dziewczyna
gdyby tu została to by się tym pokrzywiła 
pewne rzeczy rozumiemy tylko dzięki innym
gdyby tu została bym ją skrzywdził
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