
Pepperoni Passion, Código 30
Olha bem pró lado
Vês o teu reflexo do teu espelho não tá com bom estado
Os anos passam mas tu queres só mais um bocado
Os 30 são os novos 20 fica descansado

Olha bem para ti
És adulto que insulto
A vida é mesmo assim

O que é que contas
Pago contas por já ter money
Por já ter money
Por já ter money (Nice)

Olha bem pra isto
Quase 30 mas sou novo nisto
Eu insisto
Mas do IVA no salário
Eu não fujo ao fisco

Dores nas costas
Jogo à bola
Posso correr riscos

Olho bem pra trás
Vejo o passado alterado
Fico com saudades

Agora vivo descansado
Com os meus rapazes
Faço festa até às 2
E depois eu bazo

(Não bazes)

Olha bem pró lado
Vês o teu reflexo do teu espelho não tá com bom estado
Os anos passam mas tu queres só mais um bocado
Os 30 são os novos 20 fica descansado

Não sou cota eu sei
Não sou novo também
Tempo é o meu sensei

Todo o game assaltei
Depois espreguicei
Mais um jeito que eu dei
Ah

Agora marco planos com antecedência
Queres que apareça fala com a agência
Abre o capot vem daí potência
Eu não tenho culpa de ser a tendência
Ah ah ah

A fazer paca em dias de ressaca
Já não aguento o mesmo
Agora tudo pára

No liceu a marcar golos
Agora só empata

Só bebi 8 jolas
E saí de maca



Chegando aos 30
Queres que minta
Tenho uma consulta às 5 na quinta
Eu sou do tempo em que se escrevia a tinta
Um gajo fica velho mas nunca perde a pinta

Olha bem pró lado
Vês o teu reflexo do teu espelho não tá com bom estado
Os anos passam mas tu queres só mais um bocado
Os 30 são os novos 20 fica descansado

Olho pra trás
Tinha muito gás
Nunca fui fã de pizza com ananás
Agora mais velho eu sei que sou capaz
Viver no limbo entre um cota e um rapaz

Tempo é satanás
Bacalhau à brás
Eu tou aqui onde é que tu tás?
Apanhá-los todos
Menos ratatas
Ash Ketchum tenho todos os crachás

Olha à volta torcicolo
Tem tudo bebé de colo

É na boa eu promovo
A cena é que eu sou bueda novo

Não sou pai
Não tão cedo
Vou ficar a chuchar no dedo

Tou na boa com a velhice só tenho memo um pouco de medo
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