
Paktofonika, Biba
To alkohol- największa trucizna- 
Refx2:Będzie biba,ja będę non stop chlał, 
Albo biba nie będę w ogóle spał, 
Tak biba FLP KRAK i V bo to biba taa dokładnie 
[ V ] 
1.Dzisiaj chcę powiedzieć wam 
jaką mega bibe mam, 
nigdy sam,wiesz co gram 
albo dwa gramy po tej samej stronie(dawaj misiek) 
zaraz was dogonie,w moim gronie 
ostre mordownia ale to nie koniec 
jutro będę kaca miał, ale zero spał 
mów mi V ,ja będę chlał ile będę chciał 
ja będę używal za dwoch, a jak minie ci kolejka 
to fuch a po fuchu mój ruch 
a moj brzuch nie wytrzyma tylu puch 
no to już(misiek to gramy, i jestes w deche) 
tu kreci sie biba przpełniona śmiechem 
każda szparka się śmieje, kiedy 'warka' się leje 
spełniłem swe nadzije bo sie ostro leje 
będzie biba(ejjj coę sie tak zakumal...zajebiscie) 
Refx2:Będzie biba,ja bede non stop chlał, 
Albo biba nie będę w ogóle spał, 
Tak biba FLP KRAK i V bo to biba taa dokladnie 
[ FLP ] 2.Bedzie biba najebiemy sie my i nie tylko 
nie damy spać sąsiednim budynką nie masz czasu chuj ,ze skarbonką świnką 
wódka z ogórkiem, tekila z cytrynką 
nie tylko wiesz ,że bede wdychal powietrze 
FLP na bibe ma składniki lepsze 
więc dym nad nami,dym między palcami 
na imprezie ile wlezie, pije z kim? z kaowcami 
jest browar i joint,jak ping i pong 
tak tu nie każdy kontakt ???? 
więc muza na uszach i chulaj dusza 
laske w jedna reke w druga browar i ruszaj 
Refx2:Będzie biba,ja bede non stop chlał, 
Albo biba nie będę w ogóle spał, 
Tak biba FLP KRAK i V bo to biba taa dokladnie genau 
[ KRAK ] 
3.Z kaowcami na imprezie, pije piwa ile wlezie 
za każdym razem w szampańskiej atmosferze 
polej partnerze ja dziś bawie siś tu(tu) uroku pelny,baletów 
energii ja pelen, życiowej werwy 
DJ zapuszcza klasyki bez przerwy 
-ejjj Filip-co-weź nastepną kolejkę-co mam przyniesc?-daje ci wolną rękę- nową butelke-na maxa schłodzone 
niezła ta laseczka co ma włosy rozpuszczone 
no i luz, trzymam klimat jak termos cieplo 
miejsce w ktorym jestem to napewno nie pieklo 
nic nie ucieklo,juz swita czas sie rozstac 
wychodze zegnajac kazda znajoma postac 
'nara' chlopaki, taxi do domu zawiezie 
trzeba to powtórzyc na nastepnej imprezie 
Wciaż jest biba ja będę non stop chlał, 
albo biba nie będeę w ogóle spał, 
tak biba FLP KRAK i V bo to biba tak dokladnie genau 
Będzie biba,ja będę non stop chlał, 
Albo biba nie bede w ogóle spał, 
Tak biba FLP KRAK i V bo to biba taa dokladnie genau 
Będzie biba,ja będę non stop chlał, 
Albo biba nie bede w ogóle spał, 
Tak biba FLP KRAK i V bo to biba taa dokladnie genau 
Będzie biiiibaaaa biiibaaa biiibaaa bedzie biiibaaa... (o kurwa jak starzy alkoholicy...)bedzie biba aaa...yyy...uuu
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