
Projekt Nielegal, Wystarczy chwila (feat. TPS)
tutaj wiele można zyskać
jeszcze więcej można stracić
i nie chodzi o pieniądze
boli jak się traci braci

kiedyś mówiło się
synuś jeszcze się zawiedziesz
dużo już widziałem
co ci jeszcze mam powiedzieć 

dużo nie potrzeba, by sie odmieniło życie
chociaż nie na każdego, bo różnie bywa na streecie
można też wariacie wierzyć, jak ja wierze w siebie
i na nowo to zbudować, se poradzisz, jestem pewien!

wiem, ze bywa tu przewrotnie, rany posypują solą
czas tu szybko zapierd*, i …po za kontrolą
ja  z mja załogą staramy sie zrobić więcej
życie na patencie, wierze ze na wolce będziesz
gdzie twoja rodzina, matuli nie będzie wiecznie
dlatego pozmieniaj zawody
weź ją wszędzie niebezpiecznie
wystarczy jedna chwila, nawet nie wiesz kiedy , ziomek
czarnuchy wjeżdżają, składają cię na podłogę
jedne moment

jedne moment
słysze jak czaszka pęka
czasem weź chłopaków młodo
bo wystarczy chuda ręka
becyna przytulona
albo lipa po całości
chwile jesteś szczęśliwy
albo chwile możesz pościć
(…)

(…)
legnicki styk z podziemia
taki mamy punkt widzenia
właśnie tak!

[TPS:]
jedne moment i się wazy wolność  na szali
mam dobrych ziomali, gaszą ogień jak się pali
blisko mniej wrogów, pierd* chU* z nimi
przy mnie tylko swoi, łapię moment tej chwili
co jest najpiękniejsze, jak uśmiech mego dziecka
jak sto koła zarobione, włożone w legal – leć tam, jak jest okazja!
nie ma co stać w miejscu
jedna dobra chwila i sie cieszę smakiem beclów
w powietrzu czuć przypał
wiatr, z kryminału, z celi
ze wspólnikiem sie podzielić, jak we dwóch żeście wzięli
;patent melony, choć kraczą wrony
naprzeciw kurestwu całe zycie tak uczony
dobry bit, tekst na foni
przewijane co przeżyłem
dreszcze na samarze krew na rękach , sie żyje
do przodu, do celu
znowu czekam na ten moment
na tą jedna chwilę, aż bańkę zarobię
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