
Otsochodzi, AHA (feat. Pezet)
gram tu piąte flow na płytę
z góry krzyczę: elo
a pamiętam jak kompletowałem pierwsze demo
teraz kiedy słyszą próbki
mówią: Janek, bueno
pytają, czy pójdę dalej
mówię: no, problemo!
gram tu piąte flow na płytę
z góry krzyczę: elo
a pamiętam jak kompletowałem pierwsze demo
teraz kiedy słyszą próbki
mówią: Janek, bueno
pytają, czy pójdę dalej
mówię: nooo

wrócę do nich z ceną
wiedzą co tu robię, o!
obcy nie jest pieniądz
chyba dla każdego
mówili mi: na spokojnie
przyjdzie moment kiedy ogarnę te cele
i zrozumiem siebie
do dziś tego nie skumałem
ale widzę wiele
chyba się udało
to już nie podziemie, tylko numer 1.
potem czytam coś na niecie,
że za pewny siebie
bez pewności nic bym tu nie ugrał
jestem pewien
już niedługo będą mówić na mnie ewenement
wyrastały na Moleście
marzenia o scenie

mogą mówić co chcą tu o mnie
mogą myśleć co chcą o mnie
ale nie, nie zapomną o mnie, aha, aha ej
nie kumają co jest wave i 
ja wybieram nowe ścieżki
i odkrywam nowe dźwięki
/2x

będę miał zaraz cztery dychy
mówią, ze nie mam na to kondychy
i za dużo pychy kiedyś
za dużo łychy, Pezet
Mówią szychy
coś jak Ying i Yang, 
ty odejdź w ciszy
teraz old i young
czyli only ja, nowe bity
Budujemy imperium
tak jak Czyngis-chan
jak, hieroglify
zostanie ten track kiedyś odkryty
więc nie robimy tego za fryty
chce nowe fury, ciuchy, profity, cash
nasze życie to featy i klipy
i osiedlowe ekipy i bity
i VIPy, felgi i body kity

wrócę do nich z ceną
wiedzą co tu robię, o!
obcy nie jest pieniądz



chyba dla każdego
mówili mi: na spokojnie
przyjdzie moment kiedy ogarnę te cele
i zrozumiem siebie
do dziś tego nie skumałem
ale widzę wiele
chyba się udało
to już nie podziemie, tylko numer 1.

a ty rób sobie gify
bo jesteśmy wszędzie jak Wi-Fi
więc rób sobie z nami memy
jak z jakimś Eminemem
kiedy cię miniemy
kręć sobie z nami Snapy
jak te laski co nie miały taty
życie ma różne etapy
nie najem się tym fejmem
chcę tylko być bogaty
Aha aha ej

mogą mówić co chcą tu o mnie
mogą myśleć co chcą o mnie
ale nie, nie zapomną o mnie, aha, aha ej
nie kumają co jest wave i 
ja wybieram nowe ścieżki
i odkrywam nowe dźwięki
/2x
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