
Wzgórze Ya-Pa 3, Hasz
Bum hasz dym ucieka 
Ciężka jest moja powieka 
Dobry towar rusza człowieka 
Hasz hasz ciągnij nie czekaj 
Jeszcze mach nie wiem co się dzieje 
Głupi tekst ja już się śmieje 
Nie myślę w przód jestem z daleka 
Nie przejmuje się tym co mnie w przyszłości czeka 
Mam w dupie świat jego pierdolony program 
Jestem szczęśliwy bo hasz mam 
Aaaaaaa pociągam głęboko 
Chce latać już jestem wysoko 
Hasz gówno daje w głowę zawodowo 
Po paru machach jest całkiem młodzieżowo 
Zdrowo za nos mnie wodzi 
Ale chuuuuj mnie to obchodzi 
Pieprze wszystko co ja powiedziałem 
To gówno ja chyba zdebilowaciałem 
Ref.x2 
Hasz i moja twarz to jeden haaaaaj 
Jeszcze jeden joint jeszcze jeden mach 
I nie wiem co się dzieje! 
Hasz masz teraz mi dasz jeśli nie 
To kopne cię w twarz 
Ja tego potrzebuje 
Ja tego chce ja tego pragnę 
Więc nie mów mi nie biorę jointa 
Wciągam dym jest gorąco 
Nie przejmuje się tym 
Początek fazy każdy to czuje 
Nie ma problemów powoli odlatuje 
My wszyscy tak myślimy 
Ze znikną problemy gdy wypalimy 
Gówno prawda to taki stan 
W którym człowiek okłamuje się sam 
Z kupnem dragów nie ma problemu 
Każdy wzbogacić się chce dzięki temu 
Czy będziesz tu ( tu ) czy będziesz tam ( tam ) 
Za sto dwadzieścia kupisz gram amen! 
Ref.x2 
Hasz i moja twarz to jeden haaaaaj 
Jeszcze jeden joint jeszcze jeden mach 
I nie wiem co się dzieje! 
Hasz hasz odlot daje 
Lecz nic mądrości w głowie nie zostaje 
Bo to tylko hipnotyczny stan ( stan ) 
Wiem że o jaraniu zdecydujesz sam ( sam ) 
Podam ci tylko proste przykłady 
Rzeczy z których nie zdajesz sobie sprawy 
Bo miękkie narkotyki są tylko pomostem 
Bo później wchodzisz w rzeczy ostre 
Jak L.S.D. czy kokaina heroina 
Czy nie żal ci życia a gdzie twoja rodzina 
Zastanów się dwa razy nim to sobie zrobisz 
Bo nawet haszem psychikę swa szkodzisz 
Ja wiem że są imprezy że branie jest dziś modne 
Dla dilerów co sprzedają to jest wręcz wygodne 
Hasz hasz nie jest narkotykiem jest 
Nałogiem albo złym nawykiem 
Ref.x2 
Hasz i moja twarz to jeden haaaaaj 
Jeszcze jeden joint jeszcze jeden mach 
I nie wiem co się dzieje! 
Nie wiem co się z moją głową dzieje... 



Ale żeś się jebał ... 
Co się dziejeee ...
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