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TO dla moich ludzi
Co chcą mieć suki w jacuzzi
Kasa nam łapek nie brudzi
My Łapiemy luzik
Jesteśmy duzi
Chcemy bujać Gucci
Czujemy bluesik tylko po to żeby dobrze tu żyć
/2x

Nie mamy czasu
Ani tym bardziej garści chwili
Chce nogi na piachu
Drinki, palif splify
Malediwy
Lubię te małe diwy
Chyba nie gardzisz nimi
To piękne panny w bikini
Dobrze wiem że ślinisz
Wszyscy ciągle wierzymy
Mamy ambicje, a czas goni
Wyrewolwerowany rewolwer
Znowu nabije parę naboi
Nie stój w miejscu
Nigdy nie pytaj, czy moge za chwilę
Wszytko9 musi być teraz
A wszystko inne niech ginie
Leje się jack daniels a do niego setka coli
Kocham urok tych panien który mnie tutaj zniewoli
Moi ludzie wierzą we mnie
A ja wiecznie wierze w nich
Nasza mała rzeczywistość
Z która ciągniemy ten biff
Nie będziesz sama tak jak Angelina Jolie
Nikt ci na to nie pozwoli
Dawaj musisz z nami pić
A my to piękne połączenie
I choć nie pamiętam twarzy ich 
To czuje zapach, dotyk, i jak Brad Pitt
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Życie to napad na bank
Pakuj te paco rabanne
Gdy wchodzę na bit no to banga
Spuście te bomby, teren Bagdad
Moje ziomy to mała armia
Twarda jak na mała grupę
Nie skumasz tego nawet po tym swoim rap geniusie
Kiedyś nosiłem dres
Dziś suki są w szoku
Kiedy nosze Pierre Cardin wakacje mam dwa razy w roku
Leje mi się drin
I czuje wtedy święty spokój
A chicki dobrze wiedza który weźmie je na pokój
Jestem ciekawy życia jak napisów pod Tymbarkiem
Nie wchodź mi w drogę bo od kopa odepchnę tym barkiem
Jestem narcyzem



Te wszystkie cizie
Jednego czują
Opcja taka – należy mi się
Z ziomy mówią mi ze muszę udowodnić im
Że się da
Ze możemy po wszystko iść
Że mamy sny a przy okazji racje
My chcemy żyć
Im dajcie eutanazje
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