
Trzyha, Gram w zielone
Ja wciąż numeruje tu stoje nie dublujeNa tle rośliny sie kamuflujeBo jestem Numer Raz na dwa nie dobry wujekJa nic nie obiecuje bo z trawką wciąż obcujeWciągam dym potem go wydmuchujeMam haj i pluje, czujehalucynujeMoc reprezentujeGram w zielone bo to mnie rajcujeMach dla ciebie a ja odlatujeWięc daje mu je, liście zielone tak tu jeBo mnie moc wyjebujeJa siedze i halucynujeSprawdzam co rokujeKompletnie super myśli w czasie nie wędrujeW tasie widze brata bo moro prześwitujeNa blunta zeskakuje, rapujeMózg sie lasujeWarszafski styl preferujeBiore zielone i blunta rolujeFunkcjonuje, nie truje, rymujeNajpierw buduje potem psujeLąduje pale lunatykujeKocham dym więc sie tym inhalujeMach dla ludzi których szanujeRefren 1:Więc czy grasz w zielone, gram, gram,gramMasz zielone, mam, mam, mamDasz mi zielone, nie ma sprawyDam po dwa pięć za gram bo mało tego mamNumer Raz i zero o gówno mnie nie chodziJestem tu wśród ludzi nie nudzi mi sie wcaleNie budzi i ostudzi teraz tak mówie bo palenie adoptujeI nie mówie nie aleNa niebie widze fale a może to są chmuryLub koleżka który wsiadł do autobusu z liściem na głowiePalenie albo zdrowieWybór należy do ciebieTo w głowe jebie wiesz co jesteś w potrzebieNie wiesz o co chodzi oglądasz sie za siebieWszystko płynie jak chmury na niebieAha prosze ciebie mam wielką potrzebeZaliczam glebe jestem tu z TedeefemWchodze w inną strefe to liga bluntowcówTak jak NFL preferJeszcze raz i masz pokerNumer popa pamiętasz młodą fokeMłoda foka ja byłem w emoka, delwu zero też jest tuWięc nie jestem zmęczonyBluntem zakręcony jesteś zaproszonyWielki skier jak tamten mikrofonyJestem już spalony, totalnie rozluźnionyPatrz mam ciut kabony tam jest sklep otworzonyGramatyka to dla mnie zabobonyNo wiesz numer jestem oduczonyRefren 2:Więc grasz w zieloneSpoko stary gramMasz zieloneNie ma sprawy mamDasz zieloneSpoko stary dam po dwa pięć za gramBo mało tego mamJa sie nie przechwalamBardzo sie staram a co ty robiszJaram x4,Jaram x3Cos mnie wciąż dręczyŁapie sie poręczyNie męczy mnie mam to już za sobąObręczy łapie sie, ja osłaniam cieBo jestem raz numer bluntów konsumentSkręt to mój amulet nabijam sie na buleNabijam jak na szpuleGadam plote i wogóleJestem koleżka z podwórka nie królemŻegnam cie czuleREFREN 2, REFREN 1
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