
MSD feat. Kondzix / prod. Dechu, Mao Mao
Zwrotka 1 - MSD

Ja to nie Del Rey, a wóda Lana
Trawa nie Earl Grey, a frukam z rana
Tramwaj, nie Bentley, Nie strugaj Pana
Telefon MAYDAY, Biały Karawan

Wypina dupsko Ci jak Pendrive'a
Pocięli Psa? He, to nie Tajwan
Jest lewy Ray Ban, na lewo Maybach
Tagi po ścianach, zamknięta knajpa

Siema Hustler, kastet na maskę
EMESDE master, Kondzix flamaster
Trach puszcza raz ten, raz puszcza tamten
Mieszał tabletki? Idzie w skafander

Worek, pól litra, walą po nosach 
Stylówa VITKAC
Znany teren od Weedu po Cristal
Czemu kłamiesz, że nie pizgasz?

Bridge - MSD

Dawu tego karton w kantor
Zyski podziel kartą z MAKRO
Potem byku w tango warto
Klasyk kurwa, Marlon Brando

Ref. - MSD

4 dupy - MAO MAO
5 prochu - MAO MAO
6 chłopa - Za MAO
Gdzie cię kurwa tu przywiało x4

Zwrotka 2 - Kondzix 

Kondzix z Marszałem robią kawałek
Całe osiedle wie że się nabrałem
Tak było na stałe, musi tak zostać
Typ jakby pedałem był, patrzy w ryj chłosta

Jemu niech w postach, dalej płacz 
Cios na nos dostaje, traczek ten kozaczek
To nie face zaznaczę, ale zaczep typa
Nachlanym ja graczem, jebać przypał

Ktoś przyszedł posypał, stypa w chuj poszła
Cisza nocna, jebać, nalewaj do szkła
Latynoska, Włoszka, po proszkach daj obie
Ta prawda jest gorzka, prawdziwa człowiek

Rym w głowi i w mowie, tak robię muzykę 
Dym towiec, przedstawiam HJM Klike
Przed lokalem bikiem, odpalam ćmika
MSD z Kondzikiem równa się nie fikaj

Równa się unikat Banda, ty znikasz nam mało
Zobaczymy co nam da noc Jak kogo zabrało
Kto chlał a kto w nos, ilu z nas spało
Kto nadal ma w sobie moc, a kto leci na całość

Leci chodź zostało w porftelu na bilet 



Takie jak by ziom to mało kto ma skile
Jak balet to killer, przyleć kiedyś zobacz
Co robią promile i jak mija doba

 Bridge - MSD

Dawu tego karton w kantor
Zyski podziel kartą z MAKRO
Potem byku w tango warto
Klasyk kurwa, Marlon Brando

Ref. - MSD

4 dupy - MAO MAO
5 prochu - MAO MAO
6 chłopa - Za MAO
Gdzie cię kurwa tu przywiało x4
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