
NZDS, Sekta Procentowa
Wieczorowa porą zazwyczaj wychodze z domu
Na klatówie ktoś sie trafi lub korzystam z telefonu
Tarabianie co na stanie  wiadomość podaje dalej
Ruszam w trase ze wspólasem na spontanie wszytko grane
Atakuje sklep po piane na mete po szlugi skocze
Ocb zawsze w kiermanie melanż codziennie se tocze
Zawsze w doborowym gronie czy jest pite czy kruszone
Sekta procentowa tu każdy lata z nałogiem
Zawijam sie w swoją strone rajza jest tu tylko gruba
Naważnejszy dobry sprzęt kozak gruda i miejscówa
Czy to plener czy klatówa bar domówka balet trasa
Każdy ostro ty obraca w głowie zajebista masa
Dobra nutka w tło się wtacza nikt nie jest tu amatorem
Gdy palimy blanty mordo wychodzi ich po nad tone
Zawsze w huj jest nakupione i tak kurwa jest za mało
Hekolitry wydrynione każdy idzie tu na całość

Ref.
NZDS NZDS Sekta Procentowa Wita
NZDS NZDS Alkoholowa Ekipa
NZDS NZDS Nigdy Kurwa Żadna Lipa
NZDS NZDS Z Oczu Prawdę Zawsze Czytaj ( 2x )

Teraz witam na sektorze gdzie co dzień palony korzeń
Procent leje się litrami siada każdemu na głowę
Tutaj wszystko jest nałogiem wóda, browar, ściecha, wino
Jaranie, paciany, driny, szampany czy kurwa spirol
Ludzie przesiąknieci żyją tym podwórkowym klimatem
Każdy lubi co mu pasi każdy wybiera swą jazde
Uderzam  w rajze co podejdzie pójdzie moment
Wyjebane mam co myślisz ja i tak se robię swoje
Czy się dzisiaj w huj porobię czy zawinę w blecie sort
I tak będzie elegancko NZDS dobry krąg
Dla tych co nie z nami zonk za swojaka kuban buch
Tego wariat nigdy dość wszystko zapierdala w ruch
Nie raz bywa że jest dwóch nie raz jest nas trochę więcej
Jeden rozlewa rozdaje drugi bierze bletę w swe ręcę
Od lat jednym wózkiem jedziem i się nie zmienia podejście
Wiem że co by się nie działo za tych ludzi właśnie ręczę
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