
TEDE, FCMT
Dziś jest inaczej, wiesz, dzieciaki chcą być jak ja
Jordy mieć, snapy plny... fuck swag. Ale kto go ma?
Patrz na te mordy, zrobiliśmy coś ważnego Michu
I kto kurwa tu wrócił do tego i to do tego nie po cichu? psikus
Dekoduj nas do przodu patrz
Wracamy z tym po roku, prawdziwych kotów ...z wujotu masz
Nazwij nas acid trap ja to w chuju mam
I skumaj cały ten miejski slang TEDE SIR MICH WUWUA
Kurt Rolson, jebnij forsą
Nam w to, Sir Mich odpalił phantom #rollce royce
Niema to tamto, dawaj ten banknot WWA sprawia ze mam to
Dawaj to sianko kosze kosiarka przynoszę rap, siemanko
.eeej.. To nasze najlepsze dni. #eis
I czuje dziś ze możesz mi totalnie nic zrobić, przejdź
Zgniatam open space, gramy dzik-trap
Opowiadam o czymś co ma sens, to nie tylko jest o furach i dziwkach

[Refren]
Chuju who you w chuju mam to
Czy masz jakiś lot na fejsbuniu mam flow
Mam Wielkie Joł i w studiu mam dope
Ziom ręce uniósł i mam rąk krąg

Ten cały swagowy stajl, cały ten bazarowy słeeejg
Obydwaj mogą chuja, aajt ... a trzej zapacac rowy, eeeej
Zjedz sznikers #alexis
Kurwa, pogłośnij ta muzykę, nie gwiazdorz. Do lekcji!
Rozpierdol spec i najlepszy producent suko
Czujemy się bezpieczni, dymamy cię na sucho w ucho
Mówiłem wrócę tutaj, nikt wtedy mnie nie słuchał
Choć znów wygrałem bitwę, ktoś ten puchar mi zajumał
Dziś kumam, w chuju mam tamto, jest za mną
A ty się tak nie zamulaj khurrwwwhhha, pal plankton
Dziś wiem ze było warto, przeżyć jakoś ten cały hardkor
I kim są szczerzy a kto się szczerzy to mówiąc szczerze. W chuju mam to

[Refren]

Świat się skończył i świat się zaczął po Elliminati
Wszystko się ze sobą łączy, odpadli słabi #darwin
Jesteśmy popularni. Ogarnij nas to my
To nie jest miasto NY natomiast w tym urobimy to na 100 my
łuskaj styl, luz kasyn
To ludzka rzecz ze każdy chciałby się pluskać w tym
Wiec mi nie bluzgaj ty, chce tylko żyć jak chce
Jad w mózgach i bolą dupska ich jak tylko muska pocisk cel
Ten album jest jak łuska, weź ją brzdęk
I przekaż swoim kolesiom ze wrócił pan TDF
Baaang! Mic i Jack Zabieramy wam to
Deeeem...robicie w majtki w chuju mam to
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