
Qry, Sztuki (feat. Jacuś, ZetHa)
Ona mówi bierz te suki
bierz te suki, bierz te suki, 
Antoś, Petar, Kuba, Łuki
My to dobre są łobuzy
Wydajemy tylko sztuki
Sztuki /4x
Po koncercie będą guzy
będą guzy, będą guzy
może beksniesz jakieś Zuzy?
posłuchajmy sobie muzy
posłuchajmy sobie muzy

mam sprzęty za 1200 i nim zarabiam na 200 taki
moje zimki leszcze maja fury od taty
nie czuje się aż tak ważny by dawać autografy
mordo ja jestem poważny, zaraz będę królem branży
wkur* ludu na koncertach chcę i tysiące serc
wyjebane scena hien
tobie siada to jak nic innego 
jestem młody szef
zaraz będę master Chief
Qry już dawno poszedł na zupełnie inny peron

Nich się śmieją skur*
Mam ich w chU* tak jak cewkę
Nie potrzebne mi sterydy, ja rozrosłem się jak bestie
Jestem Rolls-royce, a w tym mieście jestem kur* młodym księciem
Ty mi nie mówi kim ja jestem
Kur* młody wszystkim będę 

Muz, muz, muzy
Muz, muz, muzy 
Muz, muz, muzy

Posłuchajmy sobie muzy

Muzy w głowie mam bo piękne
Grają w duszy mi jak piekle
Na sygnale policyja, jadą kur* strasznie wściekle
Psy sa duże
Psy sa groźne
Koty za to są wygodne
Kobiety to suki chłodne
Określenie bardzo skromne

Wchodzę do Macro jak John Travolta
Biorę makaron z półki jak młody , młody
Młody Kordian
Ryainar nad głową stuka
Silnik jakby ćwiczył beki
W bonga Gramy sobie meczy
Ja gram Barceloną

Młody buty balenciaga
Modne buty, modna Prada
Ja ubieram sobie Zara, nie H&amp;M bo to lada
Wyczyn zrobić u nas w kraju, tak bez winy nie wypada
Dzwoni do mnie mama, bo moje życie to ballada

Ona mówi bierz te suki
bierz te suki, bierz te suki, 
Antoś, Petar, Kuba, Łuki
My to dobre są łobuzy
Wydajemy tylko sztuki



Sztuki /4x
Po koncercie będą guzy
będą guzy, będą guzy
może beksniesz jakieś Zuzy?
posłuchajmy sobie muzy
posłuchajmy sobie muzy

sztuki na wagę jak przed walką MMA
i sytuacje zabawne, zrobie z nich me me mema
jest ze mnie dżentelmena, troszeczkę, niewiele
a jednak
jak lecę to suka ma jetlag
ona słodka tak jak czekolada wedla
chce milkę
mówi mi że jak coś to wjeżdża jej m-ka
za chwilkę szuka freda, tak jak dafta 
ale w ogóle nie ma stylu
no i mówi do mnie ahtez, czemu
no bo chce od tyłu

street art. Jest wtedy kiedy Zetha pit bar
mam czyste ciuszki i czyste nerki od piwka
vitka, to pird* Stefan i jeszcze Valentino
I jest z nami Braciak, będzie niezłe kino

Ona mówi bierz te suki
bierz te suki, bierz te suki, 
Antoś, Petar, Kuba, Łuki
My to dobre są łobuzy
Wydajemy tylko sztuki
Sztuki /4x
Po koncercie będą guzy
będą guzy, będą guzy
może beksniesz jakieś Zuzy?
posłuchajmy sobie muzy
posłuchajmy sobie muzy
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