
Bedoes, Diamenty (Ft. YOUNG MULTI)
powiedz kim ty jesteś
czy kiedyś maskę zdejmiesz
ja więcej wiedzieć nie chce
czy to jest urojenie

to jest nowa fala

na szyi ja nie chce już złota
wole te diamenty mieć
oni chcą ciągle złapać mnie w tą sieć
w sejfie na klucz zamknąć mnie jak diament
robię to z ekipą jak Cozy Tapes.
moja skóra. suko YSL
świeży jestem jak Polo Gang 
chce na ręce mieć Hublot Bang
diament tańczy oślepia mnie /2x
wiesz, tańczę lepiej niż ona twerk
nie ma czasu czas robić cash
moim cmentarzem będzie Louis sklep
chcesz mnie powiesić wieszaj Louis Belt
rekiny czychają a to nie jest bape, nie

rekiny czychają a to nie jest bape
diamentowy drill w klasie c
twoja prosta bragga śmieszy mnie
piszesz te książki
a może wiesz w swojej bajce masz ten cash
czy to fikcja czy też nie
czuje znowu się jak grzech
diament tańczy robię dab
diament tańczy robię 

koniec pierd* o tym co mam robić
typie zamknij mordę 
odbieram pakiet plików … w torbie
u mnie pliki są zielone
wszystkie kety diamentowe
to jest rollie a nie mueller
twoja muza mnie zamula /2x

na diamentach robię sobie flex
ty jesteś zjeb
w komentach wylewasz hejt
jestem tylko tu po cash
biorę je i jak tsunami zmywam się
twoja dupa chciała by mnie mieć
omijam kolejkę bo mam wstęp
chce diamentów dużo w louis bag
chce diamentów dużo w louis bag
chce diamentów dużo w louis bag
chce diamentów dużo w louis bag

na szyi ja nie chce już złota
wole te diamenty mieć
oni chcą ciągle złapać mnie w tą sieć
w sejfie na klucz zamknąć mnie jak diament
robię to z ekipą jak Cozy Tapes.
moja skóra. suko YSL
świeży ze jestem jak Polo Gang 
chce na ręce mieć Hublot Bang
diament tańczy oślepia mnie /2x
wiesz, tańczy lepiej niż ona twerk
nie ma czasu czas robić cash
moim cmentarzem będzie Louis sklep



chce mnie powiesić wieszaj Louis Belt
rekiny czyhają to nie jest bape, nie

[Bedoes]
jeśli banknoty potrafią mówić
to śpiewają dla mnie
chodzimy po centrum 
mój ziomal ma dready jak Renato Sanchez /2x
Twój z jakaś Renatą na randce
nie chce na to patrzeć
Młody Borek, jestem młodym Donem
jak cię boli to nie jesteś moim ziomem
ja na Facetime mam polską modelkę
a do ciebie co najwyżej dzwoni orange
nie chce byle jakiej, ja chce Mona Lisę
ciągle zielone na głowie, jak Quebonafide
Hajs skacze jak żaden
Hajs skacze jak tyczkarz
przemyśl zmianę płci
skoro wciąż płaczesz jak dziwka
chce mieć w chu* pak tak jak bsmart

Brr brr bum pow tak jak ingram

[Bedoes:]
Młody byk spójrz robię flex
ona pisze do mnie tekst
koleżanki z mojej klasy mnie nie chciały
dzisiaj pytają o seks (wróć)
dzisiaj pytają o seks ziomek
nie mam czasu pojebana pizdo
nie widzisz że kurwa robię cash borek

na szyi ja nie chce już złota
wole te diamenty mieć
oni chcą ciągle złapać mnie w tą sieć
w sejfie na klucz zamknąć mnie jak diament
robię to z ekipą jak Cozy Tapes.
moja skóra. suko YSL
świeży jestem jak Polo Gang 
chce na ręce mieć Hublot Bang
diament tańczy oślepia mnie /2x
wiesz, tańczy lepiej niż ona twerk
nie ma czasu czas robić cash
moim cmentarzem będzie Louis sklep
chce mnie powiesić wieszaj Louis Belt
rekiny czychają a to nie jest bape, nie
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