
TPS/Dack, A jak (feat. Boro)
A jak
chcesz coś zarobić
nie boisz się ubrudzić
chce coś zajarać
nowego coś kupić
A jak!
jest dobrze, będzie lepiej
A jak
chociaż diabeł się śmieje
A jak
chcesz coś zarobić
nie boisz się ubrudzić
chce coś zajarać
nowego coś kupić
A jak!
jest dobrze, będzie lepiej
A jak
chociaż diabeł się śmieje

kosztuje dużo razy
nauka…
zabieranie im sprzed twarzy
przetrawić ci mówią
trzeba wszystkie te podatki
narzucam zatem swoje
znasz ich spod klatki
najniższa krajowa
to dlatego tu chcą latać
by zarobić te pieniądze
a jak!
przeszkadza ci ustawa o zakazie posiadania
zakazie chodowi
a jak!
co w tym złego że zajaram
komu to przeszkadza
dlaczego do więzienia mam iść za to  - to przesada
legalnie nie w bramach
w cofee shopie kupić grama
otworzyć coś swojego
a jak
wykroczenia, przestępstwa
kto wyrwać by się nie chciał
z tego się utrzyma 
jaki fach ma się w rękach
od dziecka się uczy
trenuje długie lata
w końcu teraz albo nigdy
a jak

chcesz iść na swoje
z nią wspólna chata
weźmiesz sprawy w swoje ręce
a jak!

Dalie drzesz mordę
coś tu się nie zgadza
wyniki nie przychodzą same
trzeba się narażać
nie ma pewnych dróg
wszystkie są do przejścia
bez takiej pewności nawet tu się ni e zapędzaj
gdy chcesz coś pozmieniać
i czujesz jak spadasz



szukasz winy w ludziach
tobie nie pasuje grabarz
biznes jest śliski
kasa zgadza
a jak!
marża wymaga, musi zostać dużo dla nas

jak chcesz coś zarobić
zerwać się z łańcucha
pojechać szybko wrócić
nie znajdziesz jak nie szukasz 
chcesz płynąc grubo
specyfik leczy płuco
pozornie wszystko grubo
obserwuj bo nie 

patrzę na tych którzy mi dawali przykład
okazje są po to żeby korzystać
na patentach jak przypał spierd*
a jak
jaram jak rastaman
kruszę, kręcę i  blanta mam
wszystkie lokale pozostawiam w oparach
az zimno od dymu
a jak!
ciężkie powieki
czerwone ślepia
policjant za browar mandat wlepia
szuka zioła, nie znajdzie jebana faja
spaliłem dowody
a jak!
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