
Pezet, Hollywood Smile
Warszawa miasto pokus, daj spokój
Jutro jest zawsze najbardziej zajętym dniem w roku

Zmieniły się czasy więc ciężkie basy nie KRS One i BDP
Wiec kilka podmiotów w KRS mam i trochę kasy w count też NFT
Dzieciaki walą balony i benzo dziś, a nie LSD
Ewentualnie zastąp to mefedronem, nie wyhamuje ich Brembo w GT
Chce tego czego wszyscy dziś być, nieśmiertelnym jak w grze
I mieć z tego czegoś czysty zysk, a jak umrzeć to we śnie
W świecie gdzie wszystko 3D, 5G dla ciebie to za szybko czy nie
Za szybko czy nie
Za szybko czy nie
Mam krótkiе spodnie i długie skarpetki i czapkę z daszkiеm
To wszystko jest takie warszawskie, mam czterdzieści lat, ale mam siedemnaście
Wszyscy wciąż robią tu biznes, to się nigdy nie znudzi jak cycki
Ale nie mam na to wolnego hajsu, więc trzeba szybko tu zbić jakieś szybki

Tu gdzie fury są szybkie i drogie
Tylko nowe lub retro
Buty szybkie wszystkie sportowe
Tylko QS i get stock
Air Max, Air Ride, nie mam czasu włącz
NDrop, elo, ema, Pezet, Pablo don Pietro
Na to życie jak film, każdy ma kartę i PIN
One przyszły we trzy, szybko przeszły z nami na "ty"
My to skóra, ty skaj, one tez chcą życia jak raj
Sztuczne rzęsy i brwi, coś jak ty i twój Hollywood smile
Na to życie jak film, każdy ma kartę i PIN
Za marzenia i sny zanim ktoś zadzwoni na psy
My to skóra, ty skaj, one tez chcą życia jak raj
Sztuczne rzęsy i brwi, coś jak ty i twój Hollywood smile

Dwa zero dwa dwa smartfon śledzi każdy aż kroki się pije do dna
Zapada zmrok, zatyka mnie coś tak jak prawy na splot
Ziomek wciąż nosi starą, zniszczona Nokię
Żeby psy nie wpadły na trop, tu gdzie starzejesz się o trzy lata w rok
Złapią cię w 4k tu gdy przekroczysz prędkość tu razy dwa
Każda jest strażniczką, ile stoi tu twój bitcoin i token
Przy stolikach gdzie się je Foie gras, czas odmierza im Maurice Lacroix
Każda by chciałaby być księżniczką jak Mononoke
To już nie hip hop pod blokiem, raczej penthouse z widokiem
Wszystko na szybko, w miejscu gdzie nawet moja kawa jest nitro
Wszystko musi być nowe i naj, warszawa jest celebrytką
Dwa cztery na dobę i z dużym logiem i hollywood smile bye

Tu gdzie fury są szybkie i drogie
Tylko nowe lub retro
Buty szybkie wszystkie sportowe
Tylko QS i get stock
Air Max Air Ride nie mam czasu włącz
NDrop, elo, ema, Pezet, Pablo don Pietro
Na to życie jak film każdy ma kartę i PIN
One przyszły we trzy, szybko przeszły z nami na "ty"
My to skóra, ty skaj, one tez chcą życia jak raj
Sztuczne rzęsy i brwi, coś jak ty i twój Hollywood smile
Na to życie jak film każdy ma kartę i PIN
Za marzenia i sny zanim ktoś zadzwoni na psy
My to skóra, ty skaj, one tez chcą życia jak raj
Sztuczne rzęsy i brwi, coś jak ty i twój Hollywood smile

Pezet - Hollywood Smile w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/pezet-hollywood-smile-tekst-piosenki,t,702507.html

