
Prosto z Fordonu, Patrzą Nam na ręce
Refren x2 :

01. Suka mówi że mnie zna... To nie tak. To nie tak! 
02. Robię Ruchy! Robię Rap! Chcesz to mi na ręce patrz
03. Pytasz mnie czy będę kradł? Kiedyś końcu jebnę bank! 
04. W chu** mam te ich zarzuty dla mnie czarni są jak stout.  
05. Co ty kur** jesteś głuchy? Robię Rap to robię Strzał! 
06. Nigdy nie popatrzę z góry sie nie zetne na Sold Out... 
07. Ziom jebać to... Nigdy nie kupisz tego co mam.
08. Coś ci sypie? Bon vouyage! I nie pytaj mnie już... #how.. 

          Kro :

01. Kiedy czuję się niepewnie jak namiastka samego siebie. 
02. Widzę widzę wzrok wciąż patrzy mi na ręce. 
03. Wtapiam się tłok w nim ginie mój błąd.
04. Między falą złych decyzji. Moje to zachwiany krok. (Krok!) 

05. Czai się sąd a Ty chroń dobry Boże... 
06. Staje się ofiarą tego co blokuję mnie najmocniej. (Ha ha ha ha ha) 
07. Hajs! Który z nieba sam nie spadnie. 
08. Jak nie pilnuje się spraw. Nic się samo nie ogarnie! 

09. Będzie źle! Podupadniesz. Zły będziesz kładł się spać 
10. I nawet nasze podparcie wciąż na ręce patrzy nam 
11. Jaki styl i mimika? Jak się patrzy? Jak dotyka? 
12. Wsyztsko musi być na glanc! Jestem celem! Coś ukrywam! 
13. Nazywaj tajemnica mnie Tornado zmysłowych słów. 
14. Bezsilnie porywa Cię. A w Tobie spokojny duch! 安
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08. Coś ci sypie? Bon vouyage! I nie pytaj mnie już how

         Ziomuś :

01. Zamiast wytykać mi błędy?! Weź popatrz na siebie. 
02. Nie mów nic o moim Ziomie bo wiem że nic o nim nie wiesz.
03. Gdy my za pan brat w biedzie.. To mama dbała o Ciebie. 
04. Nie chciałeś wyjść na osiedle... 
 Wolałeś w domu siedzieć. 

05. Psy nie pytają co mam w kieszeniach... a który to raz?! 
06. Zabieraj łapy! Nie wtykaj nosa do nie swoich spraw. 
07. Mam siano bo zarobiłem. Ch*J Cię to obchodzi jak.
08. Z tej strony gdzie się urodziłem Ulica uczy cię brać to co swoje

09. Niosę krzyż mam ich cały plik. Mam i znikł robię myk a ty w klawiaturę klik... (Klik... klik...)
10. Nowy projekt leci blik. Na ulicy sznyt to nam weszlo w szpik. 
11. Świeży bicks nosi się jak nowy kicks. 
12. Patrz na ręce #PUFFPUFF. Peace 

13. Nigdy nie na styk żyć Smyk 
14. Buja się po blokach bo go wychowywał gzyms. 
15. Krzyk niesie po osiedlach. Pełno podbitych lic. 
16. Ryzyko to ryzyko... Weź mi w koszta to wlicz.
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