
Red, Bodypainting (ft. Kajman, J-RO)
Ref. (sampel z Grube &amp; Hovsepian - &quot;Venom&quot; Feat. Tiffany Johnston)

It aches, my kiss like venom
You make me wanna stare, and cry, and love
I?ll hold you like a secret
You make it hard to keep
While your speakers just repeat it, repeat it, repeat it

[Red]
Jestem hiphopem...
Red...
Kajman...
J-Ro...
Bodypainting...
Swaaaaag

Łooo...
łooo...
Yeah...
(x2)
let's go...

[Kajman]
Widzę ją jak monochrom,
Nagą ubraną w coś,
Jakby z Miami Ink,
Od samej Kat Von D, 
śpij... 
strudzeni wyprawą na szczyt,
serfuje po plecach pot,
Cali luv całą noc.
Knight rider dłoń, po atłasie szos,
połyka kolor, KITT szykuj mi pomoc,
wiedziałem że trafię kiedyś właśnie taką JĄ,
zajaraną tatuażem... seksem ewentualnie...
w torebce Bepanthen, dobrze wiesz czym to pachnie,
dźwięk kolby i atrament, 
igły topi na zawsze,
Badypaint żaden ternd, odważnie tylko Popek,
widziałem JĄ, wiem czego chce 
i nie rybek i wisienek trzech też,
pierd** to Słonko!
Zombie Boy wolność,
Die Antwoord (z afrikaans - &quot;Odpowiedź&quot;) na N.W.O. 
co? wytykają palcem?
co drugi Natanek... wiesz co jest grane??
Bang!

[J-Ro}
L.A. Diva,
Wanna be mine,
Art piece tonight
till the day that we die,
I wanna paint ur body, body,
I wanna paint ur body, body,
We?ve got real naughty,
at the afterparty
I?ve got a black pill,
but not in Carradi,
I drive it crazy,
we can do it in the train,
take it back to the building, do it again
You look so good on me,



I?d like to had the whole hood to see
If I?d give you a baby,
would you thank me,
If I?d hit the walls like Banksy.
Pull up my fat cap, it?s a perfect fit, 
and nobody grew up for the world to speak,
Girl I want it want it,
and you got it, got it,
and once I get it get it, 
I?m never gonna quit it quit it, 
let?s keep it real
I?m a civil, but my words gonna kill,
Never got fine love
I just wanna to chill,
Love you outline, and it?s hard to feel,
up put your love, if your heart is real,
I love how you move and how you standin? still
we have to maintain it, cuz that?s my will

[Kajman]
Michał Anioł, płótno ciało, 
zdobyć ją jak sykstyńską...
Piękna Gala i jej Salvador, 
w chmurach mają holenderski loooot.
Stop. To zamknięty krąg, 
nie śpij, chodź, łzy na bok,
wierz mi, bolą mnie te nerwy wciąż,
wiesz, Bad Boy... Memento.
Ciii, nie chce już zwlekać, 
wołam Cię czekaj nie musisz uciekać,
Zostań! Jesteś moja, pamiętaj, 
na sercu mam miejsce na twarz naszego dziecka...
Mówią Polska się zmienia, 
a łokcie dewotek wciąż na parapetach,
chcą pozamykać większość pokolenia,
za młodość, za wolność i za grzech istnienia

[Red]
Wiesz
Ty sie nie spiesz
Bo przecież wiesz, że ja wiem co ty chcesz
#bodypaintin'
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