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Само едно искам още от ся да е ясно
ту-ту-тука при мене за глупости няма място
тия драми и театри, т'ва е нещо ужасно
за батаци-матаци тука е твърде тясно.
Така че, ня-няма лабаво, ту-ту-тука сме ларж
ко-ко-който създава проблеми, моля ви, марш
щот не моа ги трая и шото просто не зная
не бързат ли веднага, к'во-к'во може да им напрая.
От всякви схеми и интриги а-а-аз съм пас
к'во да напрая брато, а-а-аз съм си аз
още от дете аз съм си пълно перде
да ме мързи да се трогна, няма да е за сефте.
Така, че новото двайсе е, че пак не ми дреме
леко бях се напрегнал, но се усетих на време.
К'во да направя, т'ва просто не е за мене
за т'ва аз и компанията в ръце ще се вземем.
[Припев: x2]
Обещавам, вече по-полека да го давам
на живота да се наслаждавам.
Обещавам, че все усмихнат ще оставам
жив и здрав, за друго пет пари не давам.
О-от-от тук нататък ня'ам ни една тревога
новото ми мото "I'm the shit, всичко мога"
дигайте залога, щот кълна се в Бога
ши ги скъсам всички конкуренти в каталога.
Ба-ба-бахтя здраво, чак не ми достига джоба
ско-скоро ще трябва да излизам с гардероба
гле-гле-гледат ми възхода, спукват се от злоба
ня-някои даже почнаха леко да хвърлят боба.
Имам покрив над главата, краката на земята
по празници на маса с моите хора и родата
айряна в ръката, нареждат се нещата
скоро ше трябва да скачат да ми пипнат колената.
Така, че новото двайсе е, че пак не ми дреме
леко бях се напрегнал, но се усетих на време.
К'во да направя, т'ва просто не е за мене
за т'ва аз и компанията в ръце ще се вземем.
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[Припев: x4]
Обещавам, вече по-полека да го давам
на живота да се наслаждавам.
Обещавам, че все усмихнат ще оставам
жив и здрав, за друго пет пари не давам.
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