
Trill Pem, Teraz Już Wiem (feat. Kizo)
Zmienię, życie
W chwilę to zrobiłem ja, ej
Nie mam teraz czasu na drobnostki
Czekam teraz na te chwilę , jacht na Bahamach, ej
Nowe hobby: zarabiać pieniążki

teraz już wiem
nie mogłem pojąć że to wszytko dla mnie
ona rozebrana robi figle migle w wannie
telefony z rana, mój menago się tym zajmie
polewam szampana, gramy o największą stawkę

Palę Purple haze
Żeby zniwelować stres
Wiem ze go paliłem wcześniej
Ale to już przeszłość
Musiałem coś zamknąć
Aby w nowe okno wejść 
pozdro dla mych ludzi, którzy od początki ze mną
nie zmieniło mnie to, ha dalej taki sam
zmieniło mnie to, mam lepszy vibe pozytywny
kiedy ona zgadza
białe ciuchy zrobią mi robote na Bahamach
sory mordo
dwie miejscówki w mazdi
zapierd* z Kizo po Trójmieście, mamy fazy
robimy ten hit
bon apettit, parzy
foka pokazuje styl
on my, no homo, stary

nie zmieniło mnie to, ha dalej taki sam
zmieniło mnie to, mam lepszy vibe pozytywny
kiedy ona zgadza
białe ciuchy zrobią mi robote na Bahamach

nigdy nie mogłem zrozumieć 
co oznacza słowo 'kochać'
co oznacza miłość
i czy nei jest to  na pokaz
czy to działa wino
czy to magia w moich jointach
tylko miłe chwile proszę mi wyeksportować
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[Kizo:]
Kiedyś nie miałem



Teraz mam
Kiedy ś nie wiedziałem
Teraz wiem
Ten cały plan uknułem sam
To życie rock’n’roll
Wiec pierd* sen
Chyba ze z nią
Apartament tuż, king size
Teraz zwiem ze tylko ona jest śliczna
Gdy ulica mnie kusi, ta wieź jest silna
Zabawa niewinna teraz wiem ze nie istnieje
Dzis się śmieję z pewnych przeżyć
Młody Patryk wtedy był głodny
Wiem az ciężko w to uwierzyć
Teraz zjadem za dwóch
Nie odrobię teraz
To nie poznam nigdy skarbów
Jointy puch puch
Jak nie naćpam się teraz to będzie nudno
Na podwójnym gazie, wiec porsche ma bit turbo
Najważniejsze co wiem
Gdyby  nie hip-hop
Pewnie zamiast złotych płyt w kartonie
Pewnie  było by pudło
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