
Popkiller Młode Wilki 8, Gdy zapada zmrok 
Skute ręce, maska, chodnik
Na mej skórze stworze mapę tak jak Scofield
Z nami całe stado, każdy z wilków chce wolności
Zapach krwi nas poprowadzi, to jak pościg
Paru kumpli z nami nie ma, więc pamiętam
Nie zawiodę was, nie mogę teraz przestać
Kiedyś moje myśli jak komnaty półkrwi księcia
Wyjście z bloków, kto był bratem – zapamiętam!

Mój ziomo na fazie ma jazdy
Prawo jazdy nie zrobił
A ty nie masz prawa szansy
I brawo, daj mi
Bo już się prują te łaczki
Poczują poczucie po prochu znowu porażki
Tu nie zawsze jest oka
Luksusu nie ma na bani
W Luksusie żyję na blokach
Olani żyją w kłopotach
Nazwali to nowa moda
Ne czaisz
To styl co kopa ci daje nowa zwrot

To ten chłopak
Bywałem na ławce i w mariotach
Nawet flota
Bo w żaglach czuję wiatr w moich łodziach
I załoga ze mną nawet na głębokich wodach
Siema Hodak, wspominam lato w najnowszych cusmodach maxi jordan
A twoja zwrota ląduje do kosza
Jestem all white
Jak dres lacoste albo dobra mąka, Willy Wonka
To słodkie ze się tak gubicie w wątkach
Siema, to młode wilki, cechuje nas spontan

Nim się zacznie dzień
Mim się skończy noc, blady rzuca cień
Uniesione szkło
Zmieńmy coś na lepsze
Dziś piją za szczęście
Wilki w moim mieście
Gdy zapada zmrok!

Byłem zwykły chłopak
Dawno zmieniłem numer
Pierd* maski, chciałbym zobaczyć jej buzie
Wydziaram sobie rękę, żeby zakryć stare blizny
Wyłączamy tele i jesteśmy nieaktywni
Nie jestem tak jak wszyscy
No bo jestem wyższy, a czuje się zwykły
 mówią ze czują sztuke, żaden z nich to nie ulicznik
Jeb* dla mnie gównem, chociaż w chu* jesteście pyszni

Już  się nie mamy co martwić ze składem
Coraz rzadziej składam wieczorami szklanki na barze
Póki w prasie nie ma JAPY Mojej
Trace powagę
No a co by się nie działo
Sobie z bratem
Poradzę
Młody H, sporo pracy, zanim trumnę zbudują
Wszystko zrobię w swoim czasie, albo umrę próbując
Jak stracę, to zarobię, wydam wspólnie z matulą
Nie wiem czy to pamiętacie, jak … WWO



Walczę z demonami
Każdy moim oddechem
Chorowałem na astmę
Miałem na bani depreche
 a moja matka siemodliła
żeby ból mi przeszedł
i to jest cud ze nawijam se tu dziś 8
..
Jak boży syn
Ty na twarzy masz tu mąkę
A ja złoty pył
cały rok w izolacji, wielkie zaskoczenie
nie ze swiat się końćzy tym co robi przeze mnie

kręcę wąsa jak bugs albo mikke
za oknami cały kraj w rozsypce
młoda polska kur* , gramy pierwsze skrzypce
jeb** rządy, zakazy  i policję
Szymi Szyms jestem in da hause
Wanna live a life
Do zoba na jednej z tras
Daj mi żyć kur* mać!
Robic  kwit, robić hajs, je** mordo PIS
Mordo, jeszcze raz!

Nim się zacznie dzień
Mim się skończy noc, blady rzuca cień
Uniesione szkło
Zmieńmy coś na lepsze
Dziś pija a szczęście
Wilki w moim mieście
Gdy zapada zmrok!

--------
Premiera utworu 'Gdy zapada zmrok ' za który odpowiadają raperzy rip scotty, Kara, Floral Bugs, Chivas, Hodak, Cukier, Szymi Szyms, Feno, Berson, Gverilla, Janusz Walczuk odbędzie się 29 marca 2021 roku.
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