
Sarius, Mariusz to Sarius / Ivanushka / Bezsen-s
Trzymasz te zyski, jak cycki stanik anorektyczki
Moi ludzie na bakier z tym wszystkim
Nosy mamy białe jak Lil’ Kim
W tygodniu rosną nam bicki
Każdy wiosną chciałby znaleźć boską Lewinsky
Mam zwykłego chłopaka swag, 
A to oznacza, że mam to co chcesz, co wyśnisz!

Tworzę i do tego jestem Bogiem 
Bo mi starczy tylko jedno słowo,
Plus na co dzień pokazuję się wariatom, zioło!
Tylko jedno słowo dobrze czuję się: ”zioło”
Nie wiem co tam u mnie, przyszedłem, interesuje mnie: zioło!
Czemu twoja laska mówi, że zawładnęły mną dragi?
Nie jestem taką osobą, ale serio irytuje mnie zawiść
Dlatego idę zapalić, zakręcić dla chęci, nabić cannabis i lufę mi zabić
Zakręcić na bis i skurwiel czy słabych
Super do granic, jak nie to spadamy 
Nie ma, że tani hej, hej, hej
Ja pierdolę tak naprawdę nie wiem co mnie karmi
Na pewno nie słońce, noce mam jak w Skandynawii
Coś bym zjadł, dla odmiany zgonowałem dwa dni
Trzeciego wstałem i nie czułem się jak Bóg 

Hej, hej, hej music hej, hej

Gdybym mógł spróbować jeszcze raz
Nie pytał bym się Ciebie teraz o MDMA
Nie pisał bym o chemii, że to jedna z moich szans
Patrz jak do wszystkiego mówię &quot;zabij mnie&quot;
Dla shot-ów w klubie, bym nie służyłbym jako jedna z tarcz
I w tej spelunie nie mówiono by tu ”jeden z nas”
I, że wiedzę masz; szczur jebany zna ten szczurzy świat
Patrz jak do każdego mówi ”zabij mnie”
Nad ranem nie groził bym żadnej znów, przerażonej babie
Na piachu przy ławce, puszczam pawie ona pamięta jak się na niej bawię tu
Niewiele zostaje, jak wejdziesz w złych ludzi tłum i
Quince Bridge i Moulin Rouge
Kimś być, miało być stu, wszyscy weszli w ten muł
Wybrałeś zły dialog ze światem, wybrałeś dezaprobatę
Kto by pomyślał, że takim się staniesz - to wszystko skończyło się dla mnie szpitalem
Pamiętam te pielęgniarkę, jak mówi, że współczuje mnie, mojej matce
Śladów już nigdy nie zmaże, gdybym tu znowu był dziesięciolatkiem

Cofnąć czas
Chciałbyś tylko, cofnąć czas
Gdybyś mógł, cofnąć czas
Choćbyś chciał, cofnąć czas
Każdy, cofnąć czas, 
Cofnąć czas, cofnąć czas, cofnąć czas
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