
młody nykiel, MVP
Biorę na klatę jak dziwki z Dubaju
Tą psyche to życie nie życie na haju
Nie picie no chyba, że toast se wzniosę
Taki ze mnie żołnierz co ciągle na bombie był
Nic mnie nie zdziwi, taki mamy naród
Zostaw te biegi i czasem daj na luz
Masz zwte to wciągnę problemy
I ściągnę te czapkę żebym miał już z głowy
How me, one chce być ciągle moją bitch
Zabierz swoją dupę no bo typie wstyd
Młody MVP swe spełniam sny
Chociaż czasami za mało spaliśmy
Ty jak chcesz to zniknij lub zostań mym bliźnim
Mam brata co w kielni ma baty, baciki
Drugi ma oczy tak jakby się zdziwił
Nikt nie jest wiecznie młody jak Ibisz
E, e, ej, że nic nie jest easy
W ty, w tym miеście weź to udźwignij
W ty, w tym mieściе weź to udźwignij
Chuja kładę na to na co ty raczej nie kładziesz
Gdybym patrzył na wskazówki to bym pewnie miał po czasie
Wtedy mieli mnie za szmatę a teraz mi mówią bracie
W, w, w, w, wiem kto przyjaciel
Ja wbijam w cartier, takie życie skarbie
Mój ziom robił kartą później miał na karcie
Wziąłem to na bary dzisiaj mam coś z barkiem
Miałem wszystko w garści dzisiaj mam coś z palcem
Kiedyś Maciek chodź kupimy kratę
Już chuj z tą nerwicą i moim atakiem
Na SOR mnie nie przyjmą ale to nieważne
Chciałbym choć przez chwilę się poczuć jak dawniej
Ja wbijam w cartier, takie życie skarbie
Mój ziom robił kartą później miał na karcie
Wziąłem to na bary dzisiaj mam coś z barkiem
Miałem wszystko w garści dzisiaj mam coś z palcem
Kiedyś Maciek chodź kupimy kratę
Już chuj z tą nerwicą i moim atakiem
Na SOR mnie nie przyjmą ale to nieważne
Chciałbym choć przez chwilę się poczuć jak dawniej
Tutaj jak jesteś zamknięty to szybko do słowa nie dojdziesz przez
Me życie alcatraz bo siedziałem cicho
A dzisiaj z tych stanów jest ciężko spierdolić
Już nie gram w csa, nie otwieram skrzynek
Bo taki już jestem ja nie szukam kosy
Jeśli zawiodłeś mnie typie to nie skręcaj karku i zawracaj głowy
To nowa era, znamy się na chemii
Bo za nami wiele doświadczeń toksycznych
Facetka wzięła mnie do odpowiedzi
Ten temat przerabiał każdy w okolicy, kumasz?
Bluza, wisi na mnie tak jak wasze zdanie
Nikt nas nigdy nie pozbawi marzeń
Wzio, wzio, wzio, wziąłem to co chciałem
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