
TKM X Nate, Bracie
w mojej głowie ciągle paranoje
co ja robię? /2x
latam chyba jak czarodziej
zostawili mnie na lodzie
chciałem ciągle robić forsę
ale jebac te pieniądze
robie zajebisty ..?..
chcę ferrari, Kalifornię
nie /4x!
chyba jebac materialność
wrócę do korzeni w sumie
i nie, nie!
zostawili mnie na lodzie
teraz to pić ze mną moet
weź spierd**, nie chce wspomnień
teraz w sumie robię konkret
o nie, nie chcę znać cię
jak mi się uda, to teraz jesteś bratem
mieliśmy być zawsze razem
ty pierd* ze wybrałem dupy z zajebistym zadem
ale jebać ich
no bo jebać autentyczność
no bo jebać autentyczność
mieliśmy być zawsze razem
a wybrałeś inną drogę
teraz mój styl jest ...?...

zostawiłeś mnie gdy bardzo cie potrzebowałem
teraz kiedy robię pengę mówisz do mnie bracie
czemu ten świat jest fałszywy, pojebany pytam
czemu ten świat jest fałszywy, pojebany pytam
łatwe kur* w drogich klubach, to szeroko mijam
rany goja się tu w Gucci, a nie LUI bywa
hitem roku 19, będzie moja płyta 
ja nagrywam prawdę, wychowała mnie ulica
latam se po bitach
ona lata se po szczytach
razem ze mna /2x
kładę Moet na stó i każdy pije ze mną
szczęście biorę za 2
w klubach grałem 7
typy kładą na stół, zbyt mocne pixy i piekło
typy kładą na stół
a ja stawiam na zwycięstwo
mówią jestem szydercą
nie jesteś moim koleżką
nie /6x
ile można wysłuchiwać jebanego żalu
osiągnąłem wszytko sam
nie włożyłem w to szmalu
nie wciągałem nigdy koki, ani twardych dragów
w ojej głowie milion
lciczy się największy atut
suki mówią mi Picasso
no bo robie sztukę
no i wbijam tu na miasto
pale tylko dobre topy
bo to dobre hasło
ty wpierd* margarynę, ja wpier* małso
biorę plecak i wychodzę se przed blok
daję cynk dilerowi, jest już noc
każdy patrzy na mnie
dziwnie mówią co?
co się stało z dawnym Tomkiem, gdzie ten stary chłop?
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