
Tondos x Lelon, Gwiazdy
Tyle miałem w planach
ale zleciał jakoś czas
ona patrzyła do góry
i widziała pełno 
niebieskie tęczówki
on tu przy niej jak zapałka gasł

mała  nie pytaj co robię
bo nie wiem samemu
co się dzieje w głowie
nie myślę o tym czy na tym zarobię
jak przytulę milion
to na bank się dowiesz

ciągle zajęte
jak wolne wifi
tylko dolewa
jak stacja BP
gdy była przy mnie nie liczyłem dni
łączymy fakty przez urwany film

ej, to moja droga na szczyt
puste butelki i na bani syf
puste butelki i na bani syf
ona nosiła jedynie ten wstyd
miła coś więcej niż każda z nich
miała coś więcej niż manicure
korek szampana wystrzelił do nieba
ja stoję na moście 
a ciągle jej nie ma

mam paru znajomych na siema
i paru ziomali co zrobią co trzeba
wychodzimy w góry jak ..
ja nagrywam hity i trzęsie się scena

ej, trzęsie się scena na bank
dwa lata temu nie dali mi szans
nagle z rękawa mi wypał ten as
teraz nie podchodź jak zobaczysz nas

ej przychodzi łikend
to łycha na  blat
ona ogląda przez soczewki świat
chyba za szybko zleciał nam czas
chyba za szybko zleciał nam świat
zamknąłem oczy a tu fajerwerki
otwarłem oczy a tu wiosenny festyn
tyle mam w planach
a leci nam czas
jak zyje to cieszę się brat

Tyle miałem w planach
ale zleciał jakoś czas
ona patrzyła do góry
i widziała pełno 
niebieskie tęczówki
on tu przy niej jak zapałka gasł
jej niebieskie tęczówki
on tu przy niej jak zapałka gasł
/2x

miałem zrobić Epkę cos jednak nie pykło
miałem zrobić prawko czegoś nie wyszło



nie mam sobie za złe bo dla ciebie wszystko
poświęcę tu więcej by być ciebie blisko, skarbie
zmienię to jebane życie w bajkę
polecimy w trip na Maltę
spalimy joint na jamajce
chcemy od życia mieć więcej
ale nie będziemy się patrzeć na resztę
nie o to w tym chodzi by pchać się na wejście
a jak się otworzy nie powiem nareszcie
potrzeba pokory
ja trzymam na zapas
jak się coś zjebie
to nie mów mi na ra
to nie jest pomocne
ja zaraz spierd*
bo dmucham na zimne
chociaż leci para
zapamiętaj ksywy
bo w najbliższym
coś tutaj zrobimy ja wierzę nie od dziś w te jebane rymy
bo to dla nas szanse by zostawić tyły gdzieś
na tyle daleko
żeby już nie widzieć zawistnych debili
ja myślę ze nieważne co by nie zrobili
to prze  nosem mi przeleci w jednej chwili
ej, podwójne, potrójne, poczwórne – nigdy nawet ich nie liczyłem
po co to 5robić
skoro brzmi i tyle
ja tworze muzykę, to daje mi siłę
mam tylko jedno
nie będę nawijac
że jesteś jedną co chciała by mnie
ty mei rozumiesz
tak właśnie a wyrost
i wiesz ze nikomu nie oddam cie
i wiesz ze nikomu tu nie oddam cie
wiesz ze nikomu tu nie oddam cie
wiesz ze nikomu tu nie oddam cie
wiesz ze nikomu tu nie oddam cie
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