
Siles, Untitled
Jakie to kurwa trywialne, 
coś jest a później tego nie ma 
a zarazem tak bardzo ważne 
bo odpowiedzialność w tych czasach umiera
szczerość dla wielu to ściema 
kłamstwo to hajs i wygoda
nie ważne co powie i tak to wezmą ważniejsze jest dla mnie popyt i podaż (popyt i podaż)
popyt i podaż, powiedz czy rękę mi podasz czy dobry gospodarz to ty, 
otworzysz drzwi, kiedy psychikę rozdziera jak dziś
życie podobne do gry w pegazusa
nie ma tu sejfu bilet w jedną stronę
ale pamiętaj o ważnej różnicy 
nie zaczniesz od zera jak będzie game over

co dzień jak gramy ten syf, z wiarą ze dojdziemy na sam szczyt 
jeśli chcesz powiedzieć mi jak jest ciężko to lepiej szybko zamknij pysk
dla mnie nie liczy się zysk, najpierw jest muzyka potem kwit
jeszcze bedzię czas na whisky a na nas po na nas co czeka płonie cannabis x2

i robię postęp tobie tym trakiem do sukcesu zamykam dostęp 
myślałeś że nabijanie jest takie proste to nonsens 
zjadam cię tu płotko jak frostę, pcham na lubaczów ten nowy sort 
chociaż typie tu brakuje go, tego co chcą to dla moich ludzi ziom
parę osób pyta kiedy płyta luz nagrywam ją 
na moim osiedlu jedno woo wiesz, ze jestem stąd
dzwoni telefon dring, dring mówi że w słuchawce trzeszczy jak gramofon
bo jestem poza twoim zasięgiem to inny poziom
ale chce ważenie mnie przerzuci tu był gruby błąd 
to dzwonisz na domofon wyłączony jest chciałeś wejść do mojej klatki co,
chyba jesteś pojebany i masz trzeci chromosom 
kiedy wejdziesz do niej znokautuje cie jak chalidow 

co dzień jak gramy ten syf, z wiarą ze dojdziemy na sam szczyt 
jeśli chcesz powiedzieć mi jak jest ciężko to lepiej szybko zamknij pysk
dla mnie nie liczy się zysk,  najpierw jest muzyka potem kwit
jeszcze będzie czas na whisky a na nas po na nas co czeka płonie cannabis x2
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