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( Latamy jak NASA, ty najwyżej jak samolot
Suki dzisiaj patrzą na nas, no bo taki mamy polot )
Latamy jak NASA, ty najwyżej jak samolot
Suki dzisiaj patrzą na nas, no bo taki mamy polot
Zawsze dużo tripów, jak g-polo
proste rymy, prosta forsa, zabijam cię własną bronią
Latamy jak NASA, ty najwyżej jak samolot
Suki dzisiaj patrzą na nas, no bo taki mamy polot
Zawsze dużo tripów, jak g-polo
proste rymy, prosta forsa, zabijam cię własną bronią
Nocą pisze po 3 traki, bo chce z tego zgarnąć guap
Chyba wpadłem w pułapkę bo mi w bani bije trap
Zawsze wysoko latam, przepalam magiczny plan
Cały YFL na fali, a w słoiku trzymam stały w formie gas
Nocą pisze po 3 traki, bo chce z tego zgarnąć głaz
Chyba wpadłem w pułapkę bo mi w bani bije trap
Zawsze wysoko latam, przepalam magiczny plan
Cały YFL na fali, a w słoiku trzymam stały w formie gas
Suka pisze że to love, a ja nawet nie wiem kto to,
Wiem, ze robił cały blok, jakiś typ się znowu pruje,
Że to nie rap tylko pop, no to YFL to boysband,
Który rozjebie ten rok, no to hop,
Możesz skoczyć mi na yy,
Znam te bugi pełne baggy dlatego mam ciągły drip
Od tego mam ciągły trip
I nie pytaj czy tu wejdziesz, bo to tylko loża VIP
Cały czas biegnę do celu, bo chcę z tego parę liczb
Bez żadnego planu spalam na raz cały las
Popalone styki przekaz ale nie dotykam drag
Cały czas jestem w agonii i w sumie się czuje najs
Chce mieć hajs i chain na szyi, dlatego za trackiem track
Loty mam jak NASA, ty najwyżej jak samolot
Zawsze dużo dripu, jak g-polo,
Proste rymy prosta forsa, zabijam cię własną bronią
Trzy litery święte i to kurwa nasze logo
Nocą pisze po 3 traki, bo chce z tego zgarnąć guap
Chyba wpadłem w pułapkę bo mi w bani bije trap
Zawsze wysoko latam, przepalam magiczny plan
Cały YFL na fali, a w słoiku trzymam stały w formie gas
Nocą pisze po 3 traki, bo chce z tego zgarnąć guap
Chyba wpadłem w pułapkę bo mi w bani bije trap
Zawsze wysoko latam, przepalam magiczny plan
Cały YFL na fali, a w słoiku trzymam stały w formie gas
Gas gas ja dociskam w kurwe gas
Nie obchodzi mnie ich wzrok czuje się jakbym był sam
Raz se nosze znów to samo wyjebane w marketprice
Zaraz ciuchy co ich nazwy nie wypowiesz taki style yeah
Drip kapie drip drip kapie
Multi superman dzwoni na sarze spowrotem oddać gwiazdę
Mam, mówię prawdę, a twoje to nakłamaniu kręci grubą kasę
Grubą kasę x4
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