
Moli, Na zdrowie
Jedyna gwiazda jaka tu jest
To moja na masę
Moja fura jest w dieslu
Ale wożę to jak gaz w niej
Ziom nie patrzy się w niebo
Ale teleskop ma zawsze
Nikt nie patrzy się w niebo
Ale kometa też spadnie

Potem zaczynamy pić
Buczymy po tym, to nie Miler miś
Pale dowody
I nie widzę nic 
Kontakt ziołowy
To nie listering
Mała to nic że my

..
Potem złości
Się na nas ta połowa miasta
Bo nie może podbić
Nie widziałeś melanżu
To nie plotki
Kusocińskiego, Szarych Szeregów, Niepodległości

Ne znam cię
I nie wiem skąd
Słyszałeś te newsy
Chyba od typa co żre beton
Typo podbije
mówię ze jestem menelepetą
uno one telefon

tańczyłem cała noc
żeby przespać mój dzień
i tak właśnie dbam o relacje z kumplem
ile to jzu lat, dobrze mnie zna ten skur*
za to polewa
my mamy to złe towarzystwo
lecz dziewczyny dobre
i w głowie te pomysły
które nie są zbyt mądre
bo drinki, kieliszki w moment
odpały wciąż chore
a co jest tak niezdrowe
niech Bedzie na zdrowie nam!

Litry wódy
Grube blady
Duże grudy
Pełne szklanki
Duże dupy
Koleżanki
Zer nudy, zero bajki
Tak się tutaj żyje
ale

Kur* co ty wiesz o tym typie
Co to koko w nos
Tutaj to się kasze nawet
Bez objawów z koroną
Tutaj to cie pali ten bimber jak molotov
A myślałeś że u nas to się żyje kolorowo



Uważaj mordo bo eis tu poślizgniesz jak MHL
Odbijam od tych typów
I się śmieje trochę z boku
Nawijam prosto z życia ulicy
Potem se jebie pies
A koleś wypożycza sobie na klipy te cbd
Wóda z moja geba to zło
Później w niedziele zamieniamy u z kreska na o
Łapie karma, po domu chodzę w klapkach
A cały dzień mam kapcia

Tańczyłem cała noc
żeby przespać mój dzień
i tak właśnie dbam o relacje z kumplem
ile to jzu lat, dobrze mnie zna ten skur*
za to polewa
my mamy to złe towarzystwo
lecz dziewczyny dobre
i w głowie te pomysły
które nie są zbyt mądre
bo drinki, kieliszki w moment
odpały wciąż chore
a co jest tak niezdrowe
niech Bedzie na zdrowie nam!
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