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Po pierwsze, nie jesteśmy pierwsi lepsi
i wyruszamy w trasę
by z czasem wydawać te kasę jak pierd*
reszta raperów straciła już klasę
jak absolwenci
chcesz ode mnie nowej muzy 
no to trzeba się rozdwoić
małe miasto
ale nie małe ambicje
zawsze jak chcą mi wróżyć limit na papierze
to mówią ze będę miał wspaniałe życie
nie wystarczą chęci
ale oleje cię jeśli się nie poświęcisz
wierz mi
lata konsekwencji
wiec szybko nie skończę z tym, wiesz

i masz szczęście
jeśli ten skład zagra w twoim mieście
a 3 życzenie to chce o 4 więcej
masz tutaj 5 głów, które zrobi 6 zer

podobnie to już tylko kwestia czasu
nim jebnie to w kur*
wierze ze płyty będę niedługo
wysyłać do was hurtem
zawsze pewny siebie
wolę pracować niż znowu pić wódkę 
pewny też jestem ze z takim podejściem
to skończą pod murkiem
beka jak dostają za nic
i na nic
ale nic z tego nie wyjdzie
ty chcesz się tylko bawić i palić
i mówić ze masz ambicje
bawię się muzyką
to moja codzienności
i zwiększam ten pułap do gwiazd
aż mówią mi Łg
spokojnie nie zawiodę tylko daj mi czas

opina mnie pętla na szyi
trzeba się zerwać ze smyczy
napromieniowany jestem od waszych rad
co zrobić ma  żeby się wyróżnili
pójdę nawet jakby piony nie przybili 
z .. pisza takie c*** co poprawić mam
piramida ma słowa najs
szkoda ze na horyzontach 
…
niejedne chciałby Madagaskar
a po latach spada na dno
podstawa to konsekwencja
by móc kiedyś rozjebac scenę
deptanie po piętach więc musi czuć Que.. pan prezes!
jedne. .. no i proszę 
zobacz go gdzie pobiegł 

nie powinieneś kojarzyć mnie ze słabymi wersami
jak numer nieznany
dzwonie dźwiękami
odbierasz obrazem
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