
Sokół, Chcemy Być Wyżej [Projekt Tymczasem]
zgredowi moje teksty tłumaczy syn sąsiada
ten niewiele klei, bo ma już swoje lata
a małolata kiedy słucha pilnuje tata
i kaszle na przekleństwa
koniec świata
sokół wjeżdża, weź coś na znieczulenie
niektórzy mówią, że dziurawe mam kieszenie
bo ciągle wpada hajs, a ja ciągle go wydaje
żyć trzeba umieć, a nie kitrać jak frajer
przewidziałem tutaj kiedyś ile quebo będzie wart
Kubuś trzymaj przy orderach nie pokazuj im kart

mamy fart, ze żyjemy tak bo umimy
nie jak chitra baba co se zajumała trzy cytryny
chce napawać się tą chwilą
wiedz że nie było nigdy lżej
chcemy być wyżej
mój lot
zgarniamy wszystko, wcale nie siłą
bo żyć trzeba umić, co by się nie urodziło

słucham małolatów żeby wiedzieć co się kroi
słucham zgredów żeby wiedzieć jak było
jedni i drudzy słuchaj słów moich 
bo żyć trzeba umić, co by się nie wydarzyło

ziomuś se do tego teraz szura nogą
a turystki obok z mokrych palców robią Zip Składu logo
żadna nie jest zawstydzona, nowa szkoła
 
na dance floorach głos Sokoła
na strefach VIP
goście wołają ochronę
bo wjechał Zip
i wszystko jest dozwolone
już dziewczyny ich otoczyły mnie kordonem
trzeba umieć żyć, z góry nic nie jest ustalone

masz śrubokręt
bo ten bit wykręca śruby w furach
robię cardio w klubach , niejeden tu prawie umarł
spotkaliśmy się na dole jak wynosił śmieci
już drugą dobę Stefan w klapkach i skarpetkacie na balecie leci
to teraz modne, wiec łapie wzrok maniurek
kolejny selekcjoner
na nasz widok znów odpina sznurek
a w poniedziałek maile, spotkania i zarząd
żyć trzeba umić, bawić się i wyjść z twarzą

słucham małolatów żeby wiedzieć co się kroi
słucham zgredów żeby wiedzieć jak było
jedni i drudzy słuchaj słów moich 
bo żyć trzeba umić, co by się nie wydarzyło
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