
2sty x Kuban x VNM, Kula U Nogi (prod. BeJotKa) 
Ty wiesz ze 
I dobrze wiesz ze robię to z pasji
Ale ci próbują mnie zrobić w chuja
I się bujam musze kwity zbić
Nie ma lekko
Nie mam tego\
Jak brudne serca i …
Nie bez znaczenia jest to
Toczy, toczy głaza
Niektórzy r0bią to sami
Kumasz?
Nie chcę być takim
Któremu tata kupił R6
Wole być jak ci co dali radę ciężką pracą
Zdobyli respekt
I chuj mnie obchodzą komentarze
I chuj mi laurka
Kiedy na mailu wisi mi elektroniczna fakturka
Nie, nie narzekam, jest luz
Choć z tyłu głowy mam te sprawy
Co działają na mnie jak kula u nogi
Musze skołować siano
Trochę się denerwuję
Lecz nie będzie sztucznych łez
Jakbym kurwa kroił cebulę
Bo tu tak jak ..
Mam trików bezliku, bez kitu
I poradzę sobie
Nie będę szukał monet na chodniku
Nie jestem niewolnikiem
Jestem tylko trochę zakręcony
Bo ten rachunek jest już dawno zapłacony

Wypierdolisz się w tańcu
Ku-Kula u nogi
Robisz kok brzęczy łańcuch
Ku-Kula u nogi
Chcesz biec plączą się nogi
Za miast sportowych butów czujesz jakbyś miał na sobie smoking
/2x

Sam sobie kula
Z którą od lat chodzę
Coraz bliżej do dna, tonę
Już nie mierze do gwiazd, koleś
A kamień z serca kulą zaraz się stanie
Jest tak, stawiam kroki
Znam wagę szczęścia
O uroki już nawet nie dbam
Świadomy swego zamykam się na gadanie innych
Nie zmienię się nawet jak wpadnie mi kolejna dycham do lat
Łykam na raz
Moja psycha to wrak
Stypa co dnia
Pomoc innych odpycham i tak
Brak nam tego co trzeba
I dalej biegamy w tym kole jak chomik
Nie znamy jutra
A teraz nie daje nam wiele 
Pomimo swobody
Zdolny – leniwy to on
Tyle ze wcale nie kumam tej roli
Niby odmulam pozory
A każdego ranka zamulam w agonii



Wóda, szuwaks, pogłębiają mój uraz
Kuban – luzak, już potrafię go udać man
Wymagania i cele oskubały me pióra
Powalają na glebę
Jak zwykle wali nas stówa 

Wypierdolisz się w tańcu
Ku-Kula u nogi
Robisz kok brzęczy łańcuch
Ku-Kula u nogi
Chcesz biec plączą się nogi
Za miast sportowych butów czujesz jakbyś miał na sobie smoking
/2x
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