
Pezet, Gorzka Woda (feat. Oki, Otsochodzi, Jan-Rapowanie, Zdechły Osa)
wszyscy chcieli by mieć dłuższą dobę
wszyscy piją tutaj gorzka wodę
wszyscy chcieli by mieć dłuższą dobę
wszyscy piją tutaj gorzka wodę

mayday, mayday
od małolata ja bez pucy latam
mayday, mayday
jak do mnie wpada -to dziękuje bogu
odciążam rodziców i zapraszam na piwo brata
stare zasady mam w głowie
wiec jeśli zarobię
zanim założę na siebie ciuchy czy buty
.. na głowę
to powiem rodzicom żeby zaczekali na dole
ja chce wam dopomóc
podaruje im bentley – hope so!
i co , late night, Warsaw
bo teraz spełniam marzenia, ej
pewne, of course, czysta głowa , wódka
banger, offoad, priorytety mam inne od was
4,7 zanim kasę oddasz, ja stad ucieknę
rozjebie numer i mnie nie spotkasz
mnie nie spotkasz, mnie nie spotkasz

bylem w tym klubie po chu* nie wiem
życie mi leci jak lód
były te dwie i tych dwóch
zjemy to, tniemy to, zjemy na pół
na górze jest taki stół, lustro, kręcą korbę
wbiłem tu tylko na koncert
czuje się troszkę niewygodnie
całe zło tu jest, instagram też, ale będzie chU* na następny dzień
obiektywy te widziały wszystko
biorę ten numer i siema
zaraz mnie ziomek zaczepia
emano, emano, kiedy ta płyta, rozjebana scena
ja spierd* , rz, dwa, drugi blok

2 dychy a tyle tu możesz dziś kupić
barmanki to twoje grupie
dokąd nie pójdziesz, sie robią tumy
w tym świecie naprawdę łatwo sie zgubić
nie krążą o nas legendy, każą o nas instastory
każdy czasem chce przerwy
ale nikt nie chce kończyć
znam życie nocne, każdego z dużych miast +49
i powiem ci tak:
schematy takie same sia wszędzie
gdzie sie tańczy i pije i ćpa
to matma i chemia i.. folklor
pato i bontone 
te same postaci, te same zasady
i w tłumie samotność 
leki przed niechcianą ciąża 
jak kiedyś poleciałeś za mocno
głupio się przyznać, ale kiedyś myślałem ze to jest dorosłość
pomysł sobie ,z e wyrzygujemy swój bunt na ten beton
bunt, jaki bunt, nie ma tu sierpa, jest neon
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