
Smoku (360 crew) feat. Sandra, Prawda
To początek będzie jeszcze lepiej.
Podejdź tu poczujesz się jak w niebie.
Widzisz mnie ,a ja widzę Ciebie.
Nie potrzeba nam nic prócz siebie.
Do melodii obu nam gra muzyka.
Klub jest pełny dzień zanika
Stoisz tam i patrzysz na mnie
Twój wzrok moje myśli kradnie.
Jest coś w Tobie chcę to poznać.
Chcę się rozstać z Tobą zostać.
Najpierw jednak musisz temu sprostać,
by nie odpaść ,by mnie poznać.
Bo tak dała znak ,wiec stopie a tak.
Mam styl dobry rym nie zabraknie mi sił.
Lubisz gry licz się z tym jestem też dobry w tym.
Koniec gier grajmy fair nie chcę kolejnych zer.
Porozmawiam z Tobą aby Cie poznać.
Zasługuje na to by szanse dostać.
Oboje dziś wiemy,że nie chce odpaść.
Może to już czas, by sercu się oddać.
Twoje oczy mówią prawdę.
Nie kłam,bo i tak odgadnę.
Moje oczy mogą kłamać. 
Nie chcę Twego serca złamać.
Odejdź kryje swoje myśli.
Może jedna z nich się ziści.
Tysiąc myśli w mojej głowie..
Wszystkie jednak są o Tobie.
Zbyt wiele mam wahań.
Zbyt mało ufności.
Lecz w Tobie dostrzegam tę nutę inności.
Proszę, nie bądź tak jak inni winni..
Moich łez czy tego chcesz? Nie!
Powiedz słowa które budzą dzień po nocy złej,
bo tego chcę.
Rzuciłaś na mnie czar ,
a ja nie chcem antidotum.
Nie chcem się obudzić bez Ciebie u mego boku.
Hokus pokus zniknęło wszystko wokół.
Teraz  tylko Ciebie będę miał na oku.
Co to znaczy chyba nie muszę tłumaczyć.
Jesteś moja ,a Ja Twój To musi starczyć.
To już czas bym z Tobą już zatańczył.
Zawsze będę o Twój uśmiech walczył.
Twoje oczy mówią prawdę.
Nie kłam,bo i tak odgadnę.
Moje oczy mogą kłamać. 
Nie chcę Twego serca złamać.
Odejdź kryje swoje myśli.
Może jedna z nich się ziści.
Tysiąc myśli w mojej głowie..
Wszystkie jednak są o Tobie.
Zrozum to są tylko słowa zrób coś,
albo się gdzieś schowaj.
Moje słowa znaczą wiele. 
Tak jak dreszcze na Twym ciele.
Nie ma tańca bez muzyki.
Tylko z Tobą ,albo z nikim.
Nie chcę już niczego więcej.
Zatańcz ze mną jak najprędzej.
Zatańcz ze mną, dalej tańcz ze mną..
Zatańcz ze mną, dalej tańcz ze mną..
Zatańcz ze mną, dalej tańcz ze mną..
Zatańcz ze mną, dalej tańcz !



Gdzie będziesz gdy wstanie dzień zniknie sen?
Powiedz czy Będziesz tu ze mną już? 
Z duszy tej zdmuchniesz?
Twoje oczy mówią prawdę.
Nie kłam,bo i tak odgadnę.
Moje oczy mogą kłamać. 
Nie chcę Twego serca złamać.
Odejdź kryje swoje myśli.
Może jedna z nich się ziści.
Tysiąc myśli w mojej głowie..
Wszystkie jednak są o Tobie.
Zrozum to są tylko słowa zrób coś,
albo się gdzieś schowaj.
Moje słowa znaczą wiele. 
Tak jak dreszcze na Twym ciele.
Nie ma tańca bez muzyki.
Tylko z Tobą ,albo z nikim.
Nie chcę już niczego więcej.
Zatańcz ze mną jak najprędzej.
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