
Kizo, GRA O TRON (ft. Żabson)
Gra o tron

Co druga suka chciałaby mi podciąć gardło
Są kurwy tak przebiegli, mnie jakoś nie martwią
Wbijam z moja armią
Jointy płoną tak dla smaku
Z tego zrobię hita, msz to jak w żelaznym banku
Jestem nocnym królem, mieszkam w bloku, a nie w zamku
Wracam nad ranem amg, ty czekasz na przystanku
Ambient zmieniam se pod kolor dresów lub zegarków
Mój człowiek za murami, których nie pokona parkur

Jade do stolicy
Moi fani sa dzicy
W jacuzzi po koncercie sprawdzam
Bity, licze kwity
O prawdziwości połowy tej sceny 
Tylko mity
Majach flagom
Zaliczam cipki do zdobyczy

To gra o tron
Jaram sobie towar wśród trójokich wron
W lewej ręce płonie blant
 W lewej moja broń
Stań do walki z nami lub znajdź sobie tron

To gra o tron
Atakują wciąż mój telefon
Ona wskakuje na mnie jak na koń
W tle bitewne hymny
Leci Białas mój dom
Weź jaraj to z nami
Lub znajdź sobie schron

Jeśli życie cię meczy
Ciągle ponosisz klęski
Może przestań by ć wredną kurwa jak Sersie
Gdy robię ucztę z familią to styl królewski
ty dla mnie jesteś jak Tyrion
Nie sięgasz pięt mi
Podryw jak …. Same pochodzą panienki
Żabson Barartion O wokół mnie same sarenki
Ta jeste moja kochanką, to dla ciebie lady
Nie masz do kobietek ręki, wiec mówie ci Jamie
Ja mam styl playboja
Nie próbuj zrobić mnie w balona
Nie mam nic z Graydoy’a
Zbieram ram sobie magiczne zioła
Weź lepiej skręć joia
Torba….
Bluza od Versacce
Która wykłada jak zbroja
Ja zawsze do końca walczę jak sir ..
No i ogarnąłem w walce więcej od ..
Nawet nie nagrałeś zwroty
Chciałbyś jak ziomal
Wciąż pierdolisz te głupoty jakbyś spał z konia  

To gra o tron
Jaram sobie towar wśród trójokich wron
W lewej ręce płonie blant
 W lewej moja broń
Stań do walki z nami lub znajdź sobie tron



To gra o tron
Atakują wciąż mój telefon
Ona wskakuje na mnie jak na koń
W tle bitewne hymny
Leci Białas mój dom
Weź jaraj to z nami
Lub znajdź sobie schron, mordo

--
Utwór 'GRA O TRON’ pochodzi z płyty Kizo ‘Posejdon’. Preorder jest dostępny od 29 czerwca 2020 roku.
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