
Szumek, Lewy Pas (feat. Wojtula)
Napierdalam lewy pas
Cały czas na odcinie
Nie dogonisz tutaj nas
Zero szans, skurwysynie

Napierdalamy nocami
Razem z ziomkami
A jak ktoś do nas fika
No to jedziemy z ku*wami

Licznik zamykam gdy pomykam po S7
Jeżdżę no i mrugam, by się skusił chociaż jeden
W spalanie nie wnikam
Stacja Orlen wchodzę płace
Dwa słowa kluczowe 'Jebać Biede' tak jak .....
Czarna fura, czarny mat, czarne skóry, gruba kiera
Moja fura tak jak brat lubi mordę powydzierać
Wjeżdżam w miasto tłucze bas ludzie zaczynają zwiewać
Kiedy tylko puszczam gaz strzela z tłumika jak trzeba pa pa pa
Jak na wojnie patrz na tyły jak pierdolnie znacznie wolniej
Pojeździjmy na spokojnie .... spodnie zimny łokieć łapa kip kip
Słychać z dala napierdala jeb i jeb
Żaden diesel żaden gaz tylko Pb ino raz
Siedzisz na zderzaku najs chcesz się ścigać zatrąb raz je i je
Trakcja na budziku pika, pa na tyły, ziomuś znika je i je

Ciemny okular na nosie
Prawko? - bardzo proszę
Dowód? - bardzo proszę
OC? - bardzo proszę
Panie kierujący co taki nie w sosie
Będzie punktów osiem
Chyba cie pojebało chłopie
Sprzęgło, gaz w pedał kopie cały czas
Jak na dopie bokiem lecę se po mopie 
Kucy pięćset w galopie
Mier na baku Pb żłopie
Fanem GTA które nakurwiasz w laptopie
Wbijam na Tesco za mną niebiesko pały się kręcą nie dam się pieskom
Wyjeżdżam z Tesco za Skodą czeską uśmiech na mordzie
Mijam się z gościem we Fordzie kiwa oddaje szacunek dziękuje bardzo milordzie
Pizda w ogień, tłoki płaczą, kurwy mnie tu nie zobaczą dali się tam złapać władzą to niech teraz mandat płacą
Kupa dymu kupa siana ile to auto kosztuje nie stać pana wypierdalaj
Panny krzyczą o mój boże kiedy się wożę przechodzą ciarki kiedy wydech swój otworze
Pytanie do mnie pozory tworze zimno na dworze wsiadaj mała to powoże cię..... Wsiadaj mała to powoże cię.
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