
Pikers, AŻ ZOSTANIE PYŁ
będę  to robił a zostanie pył
ja tu od zawsze
a gdzie ty żeś był?
było cię trochę jak robiłeś dym
nie pomagałaś jak nie miałem sił
chciało już z nami tylu
zajebany szczylu
teraz dwa kroki do tyłu
z początku każdy jest do rany przyłóż
ciekawe ile chciałoby być z tyłu

zaraz spierd* po wyższy tam minus
pokazał chęci, nie pokazał czynu
będzie cie pytał czy wziąłeś animusz
skur* weź sie przyłóż
jakbyś był czasem sie wyrób
pomyśl o czasie, ucieka ci synu
bekam na typów
jak widzę tych typów
zajmą me miejsce, chyba w innym życiu
łątwo nie będzie bo walcze o tytuł
sam na oriencie, nie znamy tych typów
chcesz sie wybielać po zrobieniu myku
umów sie na wybielanie odbytu
i nie oczekuj tu fajnych wyników
jeśli nawijasz jak baba do bitu
mówisz ze nic nie składa ci sie w życiu
pamiętasz jak byłem z tyłu, smyku

będę  to robił a zostanie pył
ja tu od zawsze
a gdzie ty żeś był?
było cię trochę jak robiłeś dym
nie pomagałaś jak nie miałem sił
chciało już z nami tylu
zajebany szczylu
teraz dwa kroki do tyłu
z początku każdy jest do rany przyłóż
ciekawe ile chciałoby być z tyłu

znam tylko słowa co zadają bół
możesz mi mówić, nie będę nic cuł
myślisz ze jest tu od jbania wół
niech lepiej wyjmuje karty na stół
nigdy nie wjebie mnei w dół
ona nie wie co jest 5
na chwile łapie mnie muł
zaraz wybucham, jak 
zaraz wyruszam i zajmuje miejsce
ona nie rusza mnie więcej
proszę nie podchodź, bo nie chce
szczęście
dla ciebie to mieć mnie
poznałem ce na zakręcie
zapomnę jak zakręcę

będę  to robił a zostanie pył
ja tu od zawsze
a gdzie ty żeś był?
było cię trochę jak robiłeś dym
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chciało już z nami tylu
zajebany szczylu
teraz dwa kroki do tyłu



z początku każdy jest do rany przyłóż
ciekawe ile chciałoby być z tyłu
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