
dzakob, brakuje mi miłości (kaja)
6 rano mordo, ja wracam do domu
i dzwonię do Kai, no bo wiem, ze może pomóc
prowadzę rozmowę przy tej szybie z samochodu
nie zadawaj pytań
(nagrywam to pod wpływem alkoholu
jestem.. )

pisze do mnie akaś małolata
że sprawdziła tracka
keidy ja do domu wracam
keidy znowu leczę kaca

wypiłem trochę piany
gadając przez telefon
a wszystkie premiery chętnie cofnął bym o 3 miesiąc
nawijałem Natalia , gdy mówiłem o kimś skarbie
potem na Instagramie czułem ze znów tracę szansę

to nie czas na poligamie
nie miałem Studniówki
choć u kobiet branie
miliony wyświetleń, a drobniaki na szamę
podobno zarabiam
i podobno mam talent!
A ja z Kają kłócę się 
Podobno każda chce mnie 
Widzę tyle zła na świecie
Że przez to odczuwam lęk
Ten kawałek po rozmowie samochodem
Uczucia nie są mi parą tylko blokują mi drogę
Jestem pojebany ty mi powiesz &quot;odejdź&quot;
Ja się gubię w twoich oczach i gubię w słońca zachodzie
Wiesz dlaczego ten kawałek nagrywam na raz?
Bo może jeden raz być tylko jedno razowo
Przed nagraniem wypiłem parę flach
Ale kawałek jest szczery tak jak moja osobowość
Jak zrzucę ubrania to nagle będę &quot;męski&quot;
A jak się pokłócimy czy ubierzesz kabaretki?
Brakuje mi miłości w relacjach jestem kiepski
Mam tylko koleżanki mam tylko bity
Nie jestem męski bo jestem zwykłą pizdą mówisz że mnie &quot;uwielbiasz&quot; lecz martwisz środowisko
(Inne dupy X D) 
One chcą otworzyć ci*ke ja przejżałem dawno wszystkie no bo lecą na artystę
To jest monotematyczne moje życie takie szybkie
Takie jest bez wartościowe że po prostu przemilczę Kaja
Raperzy piszą o nuty raperzy piszą o wrzuty
Raperzy piszą o... Kiedy że jest do dupy
Nie będę bardziej autentyczny niż po alkoholu
Siada mi już dykcja więc weź mnie nie followuj
Nie zadawaj pytań kiedy wracam do domu Kaja Kaja Kaja weź w końcu mi pomóż
Jestem w błędnym kole
Choć głosem pokoleń mówię japierdole
Bo mam słabą wole
Nie chce się gadać
Chodź Kaja naprawia mi humor
*w tekście mogą wystąpić błędy, tekst pisany ze słuchu, 
Pozdrawiam mordy&quot;
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