
Joda, Ja
Ja
Siabada, 
siabadabada
Dla fejmu i dla dziwek

Nagrałem sobie numer i puściłem go kolegom
Nie wpisuję ksywy typie, bo nie jestem pseudo
Dawaj klip do tego i wrzucimy to na kanał
B O R to ziomki, ile razy Paluch ma powtarzać?
Jak byłem mały to piłem ruskie szampany
Podjadałem Acodiny, leciały dirty southy
Ty masz autyzm, jak kminiłeś, że ty oryginalny
Życie wielką niewiadomą, jak płeć twojej ferajny
Nie jestem ładny, nagle fajny dla tych panien, bo klip zrobił bańkę
Myślisz, że mam zeta od viewsa co najmniej?
Hula to na blokach,
jebać &quot;Lato z Radiem&quot;
Zamiast tam polecieć to już wolałbym wydymać Dziarmę

Na fejm Ja nie mam tu rozkminy
Walczę o to, żeby każdy dzień był jak urodziny
Podjebałem wers od Drake'a i nikt nie skuma
Twój idol o tym wie, ale liczy się tylko suma
Jak mnie czujesz to niech łeb ci się buja, buja
Jak kumplowi nie pasuje, niech się buja, buja
Jak mnie widzi jego siora to się buja, buja
Kiedy się połapiesz, kto tu kogo robi w chu**

Ja nigdy nie cisnąłem tych jebanych łaków
Ale kapuj, hipokryzja jest stałym elementem rapu
Jebać portale jak olały ten kawałek
Ich koncerty, festiwale, póki nie ma Jody na plakacie
Eee, nie wiem, czy to smutek
Piję wódę z typami w wieku moich demówek
Typy w moim wieku to już nie robią domówek
Jak mój człowiek Taeku walnąłbym ich na odmułę, z obrotówek

Co weekend to samo
Melo do piątej rano
Kto mi zapiął tego autotune'a?
Młoda wiem, że to nuda
Ale nie bądź pigularą i nie słuchaj popowego gówna

Na fejm ja nie mam tu rozkminy
Walczę o to, żeby każdy dzień był jak urodziny
Podjebałem wers od Drake'a i nikt nie skuma
Twój idol o tym wie, ale liczy się tylko suma
Jak mnie czujesz to niech łeb ci się buja, buja
Jak kumplowi nie pasuje, niech się buja, buja
Jak mnie widzi jego siora to się buja, buja
Kiedy się połapiesz, kto tu kogo robi w chu**
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