
Pezet & EszEsz, Znajd
EszEsz
Kręci się wokół nas tyle rzeczy- nie zliczę
Kreci się wokół świat nie zaprzeczysz,
Kreci się w bani od mililitrów na etykietce
Sprawdź nas zanim rozpieprzy nas ten wers.
Ja cie kręcę oczy z orbit mi wychodzą
Gdy widze jak ona kreci do tego nie tylko głową.
Interes kreci się jest fajnie,
Wiesz nie kręci mnie życie w tym bagnie,
Gdy skręci się splich nie mam dosyć
W mig kręcą mnie jej klecone włosy 
Dziś kręcę się na scenie to dla mnie hipnoza
Jestem jak skręcona z tej muzy osoba.
Jestem zakręcony w wielu punktach 
Ale nie na tego gościa co patrzy na mnie z lustra
Wykręć mój numer jeśli znasz go 
a ja wykręcę numer tobie i usłyszysz to hasło.  
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Być kim  zechcesz
Wystarczy w sobie odnaleźć to miejsce
 I przenieś się sam powiedz czy jest gdzie
Znajdź odpowiedz.
 Pezet
Bo kiedy chce mogę zostać super bohaterem
Sam dla siebie nawet jeśli na prawdę mam nie wiele
Mam nadzieje mam kilo,ksiązke w niedziele 
Mam spokój ale nigdy nie zejdę na ziemie
Nawet w tą niedziele gdy wychodzę z kina
Myślę wtedy rzeczywistość tak naprawdę jest już inna
Tak na prawdę jestem tym kimś z ekran
Tak na moment przez kilka chwil
Nim wstanie ranek, nim pójdę na melanż i nakręci mnie ten motyw
Ii będę travolta z Gorączki sobotniej nocy dziś
Będę kim zechce na melanżu czy w domu wiesz.
Będę bohaterem któregoś z kilku tomów 
Gdzieś daleko w otchłani wyobraźni 
Będę kimś nawet pieprzonym księciem Castragi
Dziś będę na fali tam gdzieś w oddali
W tamtej otchłani w której nie znajdzie mnie realizm
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Eszesz
Ona tkwi w tobie wiem ze to prawda
Szczęście nie wisi przecież na plakatach w miastach
Wiec nie możesz go zobaczyć ani dotknąć
Możesz go znaznac i kręcić się z nim
Non stop w tę sama stronę jak harmonia
Tego co w środku i tego co widze wyglądają za okna
Wciąż ten sam program co dnia
Wygrałem los na loterii na której wygrywa każdy
Kto raz choć spróbuję
Weź udział dziś to w ludziach tkwi
Spokój skręć go na boku 
I przyjdź do świata który kreci się
I raz otwórz w sobie drzwi 
Stań, rozejrzyj się
 Zycie to dar



od tego co patrzy na nas
 gdy my patrzymy w niebo
 i tak jak my pieprzy szary beton .
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