
South Blunt System, Wypijmy
Mam 19 lat, przez 10 mówili nie rób
Mówili przestań, nie przysparzaj nam problemów
Zawsze byłem dzieciakiem, dążącym do celu
Zostałem stworzony do tworzenia bitów i wersów
Jeśli nie docenisz stracisz, ciągle mam to gdzieś w sercu
Nie chcę trofeów, a spełnienia w tym całym zgiełku
Czy to tak wiele, uznanie to dopełnienie
Bez tego nie funkcjonuje to co najważniejsze
Robiłem, mówili weź się za robotę
Siedziałem, mówili nie plątaj się chłopcze
Emocje dają życie, budzi nas adrenalina
Mówili szybciej u mnie było lato, u nich zima
Jeszcze nie zasypiam, chociaż mówili zaśnij
Czy myślisz, że klasnę kiedy powiesz klaśnij?
Być za sobą, bez względu na to jaki będziesz miał finał

Razy 2
Za tym stanę to dla mnie jak dla cukrzyka insulina
Za jedność, za godność, za styl i za prawdę
Za honor, szacunek za bit i za puchnę
Za dźwięki, pokorę, lojalność, technicsy
Za pasję, za życie, wypijmy wszyscy

Kiedyś pokornie słuchałem, dziś nie słucham prozy
Moja głowa była księgą gości, już znam granice pokory
Im dłuższa żyłka tym większa łowienia skala
To Ty wybierasz, ja tak by nie paść ofiarą splątania
Ryzyko panem życia, stawiasz wszystko dziś na jutro
Świata algorytmy szybki zysk, szybkie futro
Jak być czystym gdy szczerości każdemu nie podarujesz?
Nikt nie zrozumie, gdy swojego smrodu nie czuje
Błędne koło obłudy, taplamy się w gównie
Żresz zapominając, że tu nic, nie pójdzie w próżnie
Dwie rzeczy są nieskończone wszechświat i głupota
Pierwszej nie jestem pewien, ta druga daje kopa
Nie miotaj, chcę coś udowodnić, nie musisz się modlić
Jak sięgam dna to po to żeby się od niego odbić
Dziś nienawidzimy tych na którym nam zależało
To nie tyczy się pasji więc wypijmy za nią

Razy 4
Za jedność, za godność, za styl i za prawdę
Za honor, szacunek za bit i za puchnę
Za dźwięki, pokorę, lojalność, technicsy
Za pasję, za życie, wypijmy wszyscy
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