
TEDE, Nic nie jest na zawsze 
[Hook] x2
Nic w życiu nie jest na zawsze
Może to czas jest
Masz szansę zmienić to
Co tak naprawdę jest ważne?
Co trzyma cię w klatce?
Masz szansę zmienić to

Kabaty bejbi
Samo południe Warszawy, witaj na jednej z tych bogatych dzielni
Tak mija dzień mi, codzienny spacer. Na pętli
Piosenki z wczoraj, suka na smyczy, słucham bengerki
Widzisz kogoś często, myślisz wiesz coś o nim
Patrzysz na swoje sąsiedztwo, historie nieznajomych
Poznaje ją po torbie to logo ma ogromne na niej
Dupa w formie, prawdopodobnie top to bottom Coco Channel
Widziałem ją z jej panem parę razy, biznesmenem
Volvo czarne, widać ma w chuj kasy, staje tu za KEN-em
Ona czarne glassy, nie zobaczysz połowy twarzy
Fioletowy jej wyłazi. Ktoś za coś płaci cenę

[Hook] x2

Czuł presję, kończył SGH, dziś jest ustawiony nieźle
Pięknej żony usta go całują jak wychodzi z dzieckiem; czułość
Na co dzień biznes z teściem, w to też się wkręcił grubo
Teść ma firmę auto części, przez internet handlują
I wszystko się tam zgadza, hajs jest i życia status
I na wakacje na Chorwację na jachcie pływać; tatuś
I na mazurach willa; tatuś. Pin jak tatuś
Brawura wyrwać tyle światu. Gratul
A ona córa króla części samochodowych
Interes dochodowy, teść TW prezes KORYNT
A ona, sorry, kurwi się i ten gość wie o tym
Gorzkie banknoty czy tag na pozwie rozwodowym

[Hook] x2

Żyją w matni, mają klatki
Przyjąć matmy wykładnik: bywają płatni
To zająć się tym muszą oni, nie chcę dawać rad im
Nie chcę zbawiać świata, wiem ze życie zna takie przypadki
Nie kumam gości co się chcą wżeniać, żenia
Złuda miłości doprowadza związki do wrzenia
Na przemian: nie kumam dup co się dają bić
W domu ma KSW, MMA, UFC
Nie kumam jak tak można trwać lecz nie robić z tym nic
Miłość i hajs to tylko dwa z uzależnień silnych
Wstawaj i walcz o siebie, stań i walcz ze sobą
Lajf jest tylko raz, szans nie ma w nieskończoność

Całe twoje życie, twoje serce, twoja miłość, twoje myśli, 
twoje przyzwyczajenia, twoje zależności, twoje problemy,
 to co czujesz, twoje emocje, jeszcze masz czas, jeszcze masz szansę, 
możesz to zmienić, nic w życiu nie jest na zawsze, ziom!

[Hook] x2
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