
rusina, Wiem Dobrze ft. Sheder
[Refren]
Ja to wiem dobrze (ja to wiem),
Ja to wiem dobrze w chuj, że,
Gdyby nie ta muza no to nie miałbym sensu,
Gdyby nie muzyka nie miałbym tętna w sercu,
Adi musi ciągle gonić, ja nie mogę stać w miejscu,
Zarobię w chuj sporo i to w jednym pomieszczeniu,
Adi nigdy nie marudzi tylko szlifuje se flow,
Widać tego rezultaty kurwo wibruje mi fon.

[Zwrotka 1 - Sheder]
Dla mnie każda jedna noc to noc moich marzeń,
No bo robię, to co kocham, nie spotykam się tu z prawem,
Bez problemu, mam dobry przewóz w chuj,
Chłopaki za mną stoją, budują za mną mur,
Nie ważne co by się działo, co by się odpierdalało,
To zawsze moja mama dla mnie będzie tą ukochaną,
Chociaż nie łatwo powiedzieć jej to prosto w twarz,
I wiem to bardzo dobrze, że tych słów nie zastąpi szmal,
Ja to wiem Sheder, ale co ty możesz wiedzieć,
Tak naprawdę mało wiem i ty też chuja wiesz,
Wole nie znać tej prawdy, nie wiedzieć kiedy dopadnie mnie śmierć.
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[Zwrotka 2 - Rusina]
Mm, ja to wiem dobrze,
Gdyby nie muzyka pewnie leżałbym na sorze,
Jedną nogą w jeziorze, głową jestem na pętli,
Przyciąga mnie do ludzi, którzy też na tym zęby zjedli,
Masz odwagę, to działaj, jak działasz to ostrożnie,
Sam znam osoby, które znajdą miejsce na twój portfel,
Szykuje się na rajd, wstyd mi modlić się o Boże,
Moje całe życie wybór, jak widać, wybrałem mądrze,
Ci najbardziej kumaci siedzą cicho, robią swoje,
Dlatego tutaj jestem z Adim, wiemy to oboje,
Co noc nowy ja trochę to mi spawa zwoje,
Co noc nowa ty, idzie, przywyknąć nie powiem,
W porę daje gaz w pizde ostro do odciny,
Doszedłem do siebie oki, wracam do rodziny,
Rozum ze mną zawsze, serce wprowadza na miny,
Ja to wiem, ty to wiesz, jeszcze sporo zarobimy.
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