
Neon, HIGH PRESSURE (ft. PALION)
Ej NeoN, wiesz co?
Zróbmy banger.
No dobra, no to, 
no to posłuchaj tego (ej, ej, ej).

Skacze ciśnienie mi w górę
wokół te twarze ponure
widziałem dziś fajną furę
mój spadek po lodzie sunie
pod apartament podjeżdżam cabrio
każda panna ogląda się za mną
dawaj mi siano za fity i won
robię se banger, posłuchaj go ziom!   x2

Znowu ciśnienie mi skacze
Jak czegoś nie mam to płacę
Jeśli chcesz coś osiągnąć
nie patrz na szkołę już raczej.
Ja siedząc przy kompie se drukuję papier
Wy siedząc przy kompie wciąż tak tylko gracie
Na wieczne wakacje wyjadę ze squadem
Wjedziemy tam driftem
Zostanę na zawsze!

Ja mam squad
Ja mam hype
Ja ma styl
Ja mam czas
Ja mam was
Robię track
Pytasz czemu?
No bo tak   x2

Nagrywam od 5 lat
Pracoholizm cały czas
W mojej bani dobry wave
Jakieś brednie gada dziad
Jakieś brednie gada dziad
Ja mam 18 lat
Tak jak chce podbijam świat
Robie viewsy, robie szmal!

Skacze ciśnienie mi w górę
wokół te twarze ponure
widziałem dziś fajną furę
mój spadek po lodzie sunie
pod apartament podjeżdżam cabrio
każda panna ogląda się za mną
dawaj mi siano za fity i won
robię se banger, posłuchaj go ziom!   x2

Rzucam to na bok
Nie mam już siły
W głowie mam burze
Przerost ambicji
Chcieli mnie uczyć wciąż definicji
Podbiję Polskę
Wykręcę liczby
Zrobimy klipy
Przed nami tripy
Zrobimy banger, ciśnienie wielkie
My je znosimy
Dużo wnosimy
Hejter nie ściana, więc go przenosimy



Nie pamiętam teraz o co walczę
W bani takie loty ze już odłożyłem tarczę
I wszystko postawiłem już tylko na jedną kartę
Stworzyłem muzykę
I stworzyłem swoją markę
Proszę, popatrz jakie zmiany zaszły we mnie bracie
Proszę, tylko o ratunek, nie chcę skończyć na dnie
Nie chce takiej jazdy
Nie chce presji w czasie
Wysmażymy takie hity
Że miażdżymy trapem!

High pressure, goni czas, 
robię level up.
Kiedyś wyśmiewali nas, 
co dziś powiesz, brat?
Tłum ludzi zbiera się tu, 
przyjdzie kiedyś czas.
Ever złoty squad, złoty gang, 
złota grupa, przyjdzie czas!

Skacze ciśnienie mi w górę.
Wokół te twarze ponure.
Widziałem dziś fajną furę.
Mój spadek po lodzie sunie.
Pod apartament podjeżdżam cabrio,
Każda panna ogląda się za mną.
Dawaj mi siano za fity i won.
Robię se banger posłuchaj go ziom!   x2
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