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GNF moje logo
Chce reprezentować rap
Byłem zawsze innym dzieckiem
A ty ziomuś też to łap
Wiek to tylko liczba, nieważnie masz lat
Bo Możesz osiągnąć wszystko, pokaż ile jesteś wart

Bdź niemoralnym chłopakiem
Nie popadnij w nałogi
Bo po paru wiekach cie przybija do podłogi
Wygięty jak szpadel, zakłady i ośrodki
To ich prawdziwe życie
Tu co drugi w siebie wątpi
rodzice się martwią
Potem widzisz jak to boli
Potrzebujesz pomocy
A bliski cie zawodzi
Przerazą mnie to co widzę
Ludzie chodzą jak trupy
Ciągle się wszystko zmienia
Inna Wypłata innie zakupy
Chce być dobrym człowiekiem
A wiedza rośnie z wiekiem
Rap jest moim lekiem
A wersy doświadczeniem
Wszystko pod napięciem
Nie dotykaj, bo kopnie
Jak już coś grubego się stanie, to nagle wszyscy w oknie

Wiem jak to jest, gdy a ciebie nikt nie stawiam
Gdzie Mieć, nie być - to na ogół jest podstawa
Gdzie chce się zyć a nie ma do tego prawa 
 Gdzie nie ma nic, jest się nad czym zastanawiać
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Oni zacierali ręce, gdy ja zacierałem ślady
Już kieszenie mam wypchane, odkąd chowam w nie obawy
Wsze życie, trudne sprawy
Moje są tu jeszcze w toku, artykuły paragrafy i wokandy
Do pół roku nie zobaczysz nic na tacy
A nic wrzucam do gara
Bo pamiętam jeszcze czasy jak nie było co wpierd*
Wokół same zarobasy, dumnie pławią się w luksusach
A dawno zapomnieli czasy jak to jest nie mieć na bucha
Każdy mówi, nikt nie słucha, cicho zakrada się pycha
Jak ktoś ci życzy szczerze, to jedynie żebyś zdychał
Wierze w siebie, w to co robię
Człowiek ciągle tu nawijam
Działam sobie w pojedynkę, widzisz, to w jedności siła
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On na deszczu moknie
Nie ma dachu nad głową



Zajął się alkoholem zamiast zając samym sobą 
Ziomuś, ja jestem sobą
Jak jesteś dobry chłopak
Nie udawany nigga, nie udawany kozak
Na opak robia wszytko, a chcieliby mieć dużo
Ja na weekend znowu jade bo mam umówione studio
 Umieją mnie trafić w serce, a ja mówi ze pudło
No bo co mogę powiedzieć, jak przy innych jest mi głupio?
Krótko i zwięźle, zwięźle i krótko
Wcale mnie nie obchodzi ile ty zarabiasz brutto
Mało czy dużo, wcześnie czy późno
Ciągle mnie obrażasz, sam nie umiesz spojrzeć w lustro
Każdy się popisuje
Każdy chce zaszpoanowac
Nawet jak jesteś sam to nie umiesz się zachować
Też lubie si epopisać, nie będę ukrywał
Lecz później jest mi głupio, całymi dniami przemyślam
Czy dobrze zrobiłam? – zdaje sobie pytanie
A jak ty masz coś do mnie, to proszę powiedz prywatnie
Fałszywe przyjaźnie, widzę to wyraźnie
Niczym ,…. Wisi na scianie
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Utwór podpisany Bajorson, Graco GNF 'Wiem jak to jest' to singel, który pilotuje preorder debiutanckiego album 11-letniego rapera z Rusinowa - Graco GNF 'Inny Kolor'. Premiera utworu została zaplanowana na 20 sierpnia 2021 roku.
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