
Qry, Byłem w tobie pierwszy 
Pi, pi, pije sobie brandy
Przez to jestem dziś zajęty
(Abonent niedostępny)
I myślę o jednej z dziewczyn
(Która nadała co?)
Która nadała sens mi

Jak mam być sam
To chce mieć dużo pieniędzy
W kawalerce sam żebym nikogo nie męczył
Z Tobą  jeszcze więcej chcę
Krzyczę MMWS
Nikt mnie nie zna tak jak ty
Nikt o mnie tu nic nie wie
Zajebałbym tego typa
I o nic bym nie pytał
Chociaż nigdy się nie biłem
To by dzieciak ledwo dychał 
Ale nie będę się zniżał
Oni mi mówią  że cisza
przed burzą, przed burza
To słońce już znika

Lecę wysoko ponad niebo
(Tą rakietą)
Ponad gwiazdy 
(Ale gdzie i po co?)
Ponad wszystko Zrobię przełom
Zrobię kurwa wielki przełom

Byłem w tobie pierwszy
zakochałem w tobie się 
jak w żadnej z tamtych dziewczyn
Byłaś moim słońcem po burzy
I jedną z tęczy
Ja byłem pierwszy
Nie chodzi mi o seks
mówię o twoim serduszku
w którym dalej jestem gdzieś
ja byłem pierwszy
pierwszy, pierwszy
ja byłem pierwszy
pierwszy, pierwszy

Będziesz pamiętać już o mnie do końca
jak o tym, że mówi się włączać
a nie włanczać
wsiadam do drogiego auta, jadę nam McDRIVE
potem na plan, plan, drugiego klipu
stworzył mnie jebany trap, trap
oni mi mówią ze gwiazda
zaraz odbieram tę jebaną pengę za radia
bo grają mnie we wszystkich stacjach

ekscytacja, Francja
elegancja
umiem bardzo w rap
kocham tylko raz
kocham tylko ją
wiem, to wielki błąd
ale serce nie sługa
nie słucha mnie wciąż
love before hoes
love before hoes



Lecę wysoko ponad niebo
(Tą rakietą)
Ponad gwiazdy 
(Ale gdzie i po co?)
Ponad wszytko
Zrobię przełom
Zrobię kurwa wielki przełom

Byłem w tobie pierwszy
zakochałem w tobie się 
jak w żadnej z tamtych dziewczyn
Byłaś moim słońcem po burzy
I jedną z tęczy
Ja byłem pierwszy
Nie chodzi mi o seks
mówię o twoim serduszku
w którym dalej jestem gdzieś
ja byłem pierwszy
(pierwszy, pierwszy)
ja byłem pierwszy
(pierwszy, pierwszy)
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