
ONAR, GHETTO KIDS (feat. SZTOSS)
elo, elo
kiedy łapie za mikrofon
kiedy łapie za mikrofon
kiedy łapie za mikrofon

kiedy łapie za mikrofon
to nie puste bla bla balk
palce składasz se w pistolet
i jakos nie pada strzał
masz palec na spuście
ale nie pada strzał
ktoś ma cie na muszce
jakby chciał
to byś spał

pamiętaj zawsze jest silniejszy niż silniejszy
i zawsze ktoś się znajdzie kto ma wiecej pieniędzy
kiermany głębokie
jak dopływy starej rzeki
a ulice są tak zimne, że szronią się butelki

nie płacz proszę bo tu miejsca brak
na twe łzy /2x
moje oczy puste jak ten zapomniany blask
gdzie się snują psy 
gdzie się gryzą psy
dla wszystkich GHETTO KIDS
co marzą se o Aaudi 
a7 a nie 80 w kolorze rdzawym
zagubione i nacpane 
w głębi duszy  chcą do mamy
zło zawsze wraca
termin przydatności nie dotyczy karmy

nie wszystko jest złotem, co świeci się
i chciałbyś się stąd wyrwać dobrze wiem
mam tak samo jak ty
mam , mam 
mam tak samo jak ty
pozdrówki GHETTO KIDS

emocje na uwięzi jak pitbul w kagańcu
to nie taniec z gwiazdami
nikt się nie pierd w tańcu
dzieciaki zrobią wszystko dla hajsu
dlatego wydzierałem sobie
no money, no problem smarku
rozum na uwięzi jak amstaf na smyczy
nie ma długów, z których nie trzeba się rozliczyć
pod wodę pójdziesz za głęboko
nikt cie nie usłyszy
tam zatrzymać dzwięki
jak zaciśnięte pieści zapalniczki
bywałem w brudnych miesjcach
a sprzątaczki nawet tam nie chciały wchodzić
nikt nie chciał okazać dobrego serca
dla GHETTO KIDS, co chcą mieć normalny dom
byłem tam gdzie wóda, jointy, piguła i feta
wina musujące, kwasy, hera, trochę lekarstw
oczysz mała wojnę o odrobinę szczęścia
tak smakuje kromka powszedniego chleba, dzieciak

nie wszystko jest złotem, co świeci się
i chciałbyś się stąd wyrwać dobrze wiem



mam tak samo jak ty
mam , mam 
mam tak samo jak ty
pozdrówki GHETTO KIDS

--
singiel pod tytułem "Ghetto kids" promuje nadchodzący album Onara "Czyste buty, brudne serce".
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