
JNR, COMFORT ZONE
Przecież mówiłem ze to zrobię
Dziś się dowiesz jak jest
Chcieli mi wmówić ze nie żyje 
Ten styl niesie takke
Dzisiaj podnoszę stawkę 
Pierdole twoją gadkę
Ze masz coś przecie kiedy działam 
By .. matkę

Dobrze wiem ze mnie widać
JNR młody migas
Sam wiesz która to liga 
Skromne  leve la vida
Chodzę sobie, biorę swoje
Tak na przekór wszystkim
Miało mnie nie być w żadnym z miejsc
Które dzisiaj znam jak bliskich
I idę, wiem co stanie się z tą chwila
Mam 22 suko, starzy mi nie pokryją
I lecę jak chce
I się dziwisz że nie jestem tu gdzie ty stale
U  mnie insomnia, ciągła praca
Kiedy ty spałeś
Moje życie lata wstecz
Weź nie przypominaj, zero sensu
Tania wóda, ketonal, melatonina
Nie chce się ścierać
Biorę swoje, tak jak każdy swoje mordo wziął
Choć ciężko, dalej idę poza comfort zone

Ja prę lat w tym 
Bracia ze mną ? DZIĘKI
Pierdolone takty
Aleks Wielki
Od zawsze miałem cel, ambicie to wsiąść
Wiec idę poza comfort zone
Dziwko, idę poza comfort zone
/2x

Cel w merc
Suko co jest?
Gonie sny
Szanuje stale wczoraj
Ale widz enowe dziś
Chcesz to się staraj, chowaj
Mam ambicje tonę w nich
Sługa co talent schował
Przyjął karę, wyjął nic
Young Boys - znam presje
Czego życie mi nie dało sam sobie wezmę
Jak chcesz biec na miejsce
Wiek że w tym syfie gdzieś sens jest
Mody Otto MG 
Swoje wezmę nie wrócę na tarczy
Czerwone byki to ED
Wciąż gram w spodenkach ..
Znasz ich?
To sprawdzisz, sprawdzaj
A nie mówili szesnastki dostarcza
High fly, .. limi
Żyłem w stylu weget
Nim nastanie świt
Nienawidzę siebie z wtedy
Czas na otwieranie drzwi 



O, każda porażka da punkt odniesienia
Jak nie upadasz, stoisz w miejscu
Wtedy nic nie zmieniasz
Kochana trema daje motor żeby popchnąć flow
Choć ciężko dalej idę poza COMFORT ZONE
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