
Ry23 feat Kroolik Underwood , Biznes
Ry23

(Ja Ry) przyszedłem na ten świat nagi, wszystkie znaki
mówiły, że będe robił tłuste gówno jak dupsko Kazadi
jedziemy, bez przesady, weź się nie lękaj
płaczesz? pocisz się? zjeżdża Ci make-up
dziś każdy z nas ma swoje sprawy
biznesy, dziwne interesy bez obawy
robimy to legalnie, a przynajmniej tak mówimy
i nie ma krzty naszej winy w tym, że błądzimy
to nas wciąga, p****olona maszynka do pieniędzy
i każdy z nas męczy się by spłacić M3
przestań dręczyć się pytaniami
przestań jęczeć, tylko weź się za robienie money
robię rap dla drani spod ciemnej gwiazdy
tu każdy chciałby mieć swój biznes własny
(każdy) tutaj każdy jest panem swego losu
chcę trochę sosu i godnie żyć bez kokosów

Kroolik Underwood

Powiedzmy sobie w prost
każdy ma, tą potrzebę by zarabiać sos
bez wątpienia
wiem to dobrze nie od dziś aż
spędza z powiek sen
powtarzam w kółko wciąż
pewnych bliskich los
przez momony moc nie stracił znaczenia
biznes jest jak cieńka nić 
taaak jest

Ry23

Zróbmy biznes (biznes) rozbijmy bank
dzisiaj gramy o wszystkoj, żeby mieć ten szmal
zróbmy biznes (biznes) wiem, że chcesz tego
zastawiłeś dziś duszę u rogatego /x2

Ry23

Prędzej od merca, dorobię się zawału serca
chyba, że kupie stare gówno od Niemca
ten kraj ma tasiemca i to wiedzą wszyscy
ubijmy więc interes i zwiększmy zyski
chcesz mieć hajs i cycki przy swym boku? (Yhym)
o dziwo te sprawy idą w parze na ogół
przekaż swemo Bogu, jego notowania idą w dół
chce coś załatwić niech kopertę da pod stół
tu i teraz rządzi złoty kielec
on lubi, tego co się gubi gdy słyszy szelest
tak nie wiele, trzeba mi dziś
kilka złotych, lek na kłopoty i mogę iść
zróbmy biznes, biznes słyszysz!?
tej chyba nie chcesz żeby dopadł nas kryzys
mnie tak jak i Ciebie ten szmal kusi
ale nigdy za niego nie sprzedam swojej duszy

Kroolik Underwood

Powiedzmy sobie w prost
każdy ma, tą potrzebę by zarabiać sos
bez wątpienia
wiem to dobrze nie od dziś aż



spędza z powiek sen
powtarzam w kółko wciąż
pewnych bliskich los
przez momony moc nie stracił znaczenia
biznes jest jak cieńka nić 
taaak jest

Ry23

Zróbmy biznes (biznes) rozbijmy bank
dzisiaj gramy o wszystko, żeby mieć ten szmal
zróbmy biznes (biznes) wiem, że chcesz tego
zastawiłeś dziś duszę u rogatego /x2

Kroolik Underwood

Zachowaj twarz (biznes to biznes)
pamiętaj kim jesteś (biznes to biznes)
pamiętaj co masz (biznes to biznes)
niech zwie się coś więcej (biznes to biznes)
nie daj się zwieść (biznes to biznes)
kieruj się sercem (biznes to biznes)
tracąc swą twarz (biznes to biznes)
stracisz najwięcej (biznes to biznes)

biznes to biznes, biznes to biznes, biznes to biznes 
zapamiętaj to, że biznes to biznes
biznes to biznes, biznes to biznes, biznes to biznes
nie daj się zwieść bo biznes to biznes
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