
Rakraczej, Nic takiego (feat. OlkaGCP, DJ Kebs, prod. Beat Sampras) 
Chciał się tylko najebać
Wyszedł na miasto jakoś
Przepił znajomych i jak oni dziś nie zasnął
Poszedł dalej bo miał parę paczek więcej
I tu domyśl się dlaczego biło szybciej jego serce
Coś się przełączyło
Gdzieś zapomniał o niej
Kiedy po Roksanie wędrowały jego dłonie
I te parę paczek więcej zrobiło mu dobrze
Nie pamiętał ze bankomat odwiedzał dwukrotnie
TO nic takiego

Bo nic się nie stało
Raz po raz domki z kart 
Upadamy
Bo z detalami tworzy zamki z piasku
Znów nie mam czasu
/2x

Poniedziałek zawsze normalnie do pracy
7 rano, jajecznica i buziaczek
Dobry gajer, dobra fura, dobry zasięg
I wydawałoby się - dobrzy na życie patent
Pił drugą herbatę i spokojny o wypłatę
Odebrał telefon, radość pomieszana z płaczem
Będą mieli dziecko, tak się ucieszyli razem
Ze będą mieli dziecko, to nic takiego

Nie warto
Nie warto
Szkoda czasu
Nie warto

Był zdenerwowany, pełen wiary, podniecony
Dość miał i pochwalił się znajomym
Oni gratulacje, oni winszowanie
Przyszłemu tacie i przyszłej mamie
Rodzice też szczęścia nie kryli
Dziękowali bogu że chwili dożyli
Że wezmą w ręce wnika pierwszego
Ze maja wielkie szczęście – to nic takiego

Bo nic się nie stało
Raz po raz domki z kart 
Upadamy
Bo z detalami tworzy zamki z piasku
Znów nie mam czasu
/2x

Dużo było słońca, wiec wróciła noc
Wyniki badań krwi - ty dobrze wiesz co
On nie mógł w to uwierzyć, a jej się łamał głos
A mieli razem przeżyć, zbudować coś
Nikt nie jest doskonały, każdy wyciąga los
Jak jeździł na dupy, to kto był w domu z nią
Nie dość, że nie było ojcem, jeszcze sprzedał jej to
Nic takiego

Szkoda czasu
Nie warto
Nie warto
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