
Sarius, Coś (feat. Kacper HTA)
tej nocy 
wstałem jak nowy
aż melanż wyzwolił
choć nie mam mocy
odmienić przeszłości
te same demony
mogę stale to robić
masz całe to rozbij
wbijasz białe to pościsz
wygrane przegranie
nie idę do domu
mój hasj to zostanie
wiem, widziałem płakałeś
gdzie kończy się koka
a zaczyna Andrzej
nadzieja nie dla mnie
nikt nie wierzy we mnie
jestem antyhajpem
zgubiłem, znalazłem
melanż jak zawsze
widzimy się na dnie
pierd* szatnie
stawiają szoty na mnie – normalne
chociaż nigdy nie stawiali na mnie

mam w sobie coś
maja do mnie coś
czują do mnie złość i urazy
a ja nie mam dość
chcesz, no to chodź
zobacz obrazy
się zmienisz dwa razy
wkurzasz się ze on
skąd się skubany wziął
byś najchętniej mi zabrał wyrazy
mam w sobie coś
i ma do  mnie coś
tutaj każdy
ja pierd* każdych

siama Gibbs
dla mnie obojętne, grubo wyjebane co pomyśli jakiś hejter
hej, on jest dla mnie komentem
no to świetnie
pierd+* go comprende
kocham fanów, każdy moja stronę weźmie
dam z siebie coś więcej bo nie mam nic więcej
będą mówić ze to kiepskie
paździoch co sprzedaj na piętrze
spokój idzie z wiekiem
star cioto nie wiesz ile mam lat
to mody gniewny co chce być człowiekiem
wyjdzie z kolegami to od razu banda
nie lubię mleka nic nie wypiłem z mlekiem
odpulam te królewnę
a de facto wyglądam świetnie
wchodzą z gadką jakbym przyjechał mercedesem

mam w sobie coś
maja do mnie coś
czują do mnie złość i urazy
a ja nie mam dość
chcesz, no to chodź
zobacz obrazy



się zmienisz dwa razy
wkurzasz się ze on
skąd się skubany wziął
byś najchętniej mi zabrał wyrazy
mam w sobie coś
i ma do  mnie coś
tutaj każdy
ja pierd* każdych

2017
nic nowego
tutaj zawsze mieli do mnie kur* problem
ja lepszym ziomkiem a ze słoja odliczałem drobne
Sarius nie pękaj!
pierd ich
nawet mi ich nie żal
karma wraca i zniewoli syf
dobro wynagradza tym co chcieli by mieć dobrobyt
lecz nie zapomnieli, ja przypomnę
Gibbs dawaj bit

żeby mieć coś
szczęście złapać se na lasso
i namalować piękne dni jak Picasso
i by mój tracjk puszczało całe miasto
lecz ostro jak tabasco
z fartem 

hej dzieciak
pracujemy ciężko
choć nie na kopalniach
i mamy wiesz co, w chu jak to ogarnia
mamy wiesz co, ,mamy które wierzą
wariat że czarna owca-syn rade da choć  olał garniak
antykwariat, jeszcze majko poczeka, ziom
jeszcze jedne fight, pare blizn dla człowieka
nim zacznie sie maj znów wjadę na cd-kach
zgasić można światła ale ni e Kacper HTA 

mam w sobie coś
maja do mnie coś
czują do mnie złość i urazy
a ja nie mam dość
chcesz, no to chodź
zobacz obrazy
się zmienisz dwa razy
wkurzasz się ze on
skąd się skubany wziął
byś najchętniej mi zabrał wyrazy
mam w sobie coś
i ma do  mnie coś
tutaj każdy
ja pierd* każdych
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