
Proceente, Dla chłopaków i dziewczyn (feat. Quiz, Green, DJ Te)
Każdy chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć
Ze kiedy jest źle, potem może być lepiej 
Każdy chłopak i każda dziewczyna musi wiedzieć
Ze kiedy jest źle, potem może być lepiej 

Zanim pierdolniesz głowa na dynkę
Zanim na prześcieradle zawiśniesz
Zanim połkniesz apteczkę pójdziesz spać
Weź postaraj się jeszcze raz
Gdy poczujesz wszechobecną klątwę
Kiedy padną dyski przenośne z całym twym dorobkiem
Kiedy zobaczysz kostuchę w oknie
Wtedy wbij sobie w głowę ze będzie dobrze

Singel na bicie Quiza to afrodyzjak
Robimy swoje nie od dzisiaj, jakbyś nie słyszał
Ta  wyboista droga którą los dla nas wybrał
Sprawia że dane nam jest poczuć gorzki smak życia
Mam … stylówkę..
Biorę bity najtłustsze i pod nie nawijam
To niekończąca się inwestycja
Nie idylla
.. opieram na garnkach nalewkach i spliffach
Zimny pot spływa po skroniach
W tle kakofonia
Ciężko uwierzyć że świat należy do nas
Zbliża się wojna, czuć to w powietrzu
Jak w 39’ we wrześniu
Nawet jakby mój sen miał lec w gruzach
Jeśli Bóg ze mnie zakpi i zaskoczy mnie burza
Jeśli wejdę na dach i będę chciał się rzucać
Uratuje mnie ta nuta

To zupełnie stara nowa szkoła
Czas się uporać
Pierdolić los gladiatora
Porażki lubią sprowadzać na parter
Podcinać skrzydła
I równać finisz ze startem
Gdy upadniesz bez siły i ambicji do dalszej walki
Wiem ze werdykt ten nie był tym ostatnim
Unieś spojrzenie wysoko nad ziemie
Tak by móc ujrzeć zupełnie nowe cele
To dla chłopaków i dl dziewczyn jest
Aloha gra
For every boys and girls
…
Jak na razie mnie nieźle noszą
Upadam twardo, ale spoko
Ale luz, spoko
Już dalej już sobie poradzę
I ty dopóki masz o co grać
Graj dalej!
Oddychaj!
Oddychaj!
Oddychaj!
Fabulous
Oczy kieruj w górę, ponad tłumem

Zanim pierdolniesz głowa na dynkę
Zanim na prześcieradle zawiśniesz
Zanim połkniesz apteczkę pójdziesz spać
Weź postaraj się jeszcze raz
Gdy poczujesz wszechobecną klątwę



Kiedy padną dyski przenośne z całym twym dorobkiem
Kiedy zobaczysz kostuchę w oknie
Wtedy wbij sobie w głowę ze będzie dobrze

"Na dachu bloku, dzieciaku, 
Zachowaj spokój
Spójrz na błękit w oku
Nie rób tego kroku!"
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