
Pikers, śledzi
ona mi nie spadła
mam ją dawno
tulę ją sam i nie gram pod instagram
nie mów mi nic
chcę cię zabrać do tańca
chciałabyś grać tak do samego ranka

musi mieć mnie
przecież sama nie zagra
oceniają nas
a tu sama jest prawda
wiem czemu dziś mają hajs na nadgarstkach
i wiem czemu dziś nasze sny chcą nam zabrać

ktoś mnie śledzi
i nie ważne kiedy siedzisz 
i nie ważni sąsiedzi
problem z nami będą mieli
zrobię track, zrobię ..
ona do mnie sie lepi
razem lecimy do mety
nie zobaczą tego w ślepi

my biegniemy po fandi nie diengi
wyrywaja mi z ręki najlepsze dźwięki
wypadają z ust
część  z nich tylko do ciebie tu leci

ona mi nie spadła
mam ją dawno
tulę ją sam i nie gram pod instagram
nie mów mi nic
chcę cię zabrać do tańca
chciałabyś grać tak do samego ranka

musi mieć mnie
przecież sama nie zagra
oceniają nas
a tu sama jest prawda
wiem czemu dziś mają hajs na nadgarstkach
i wiem czemu dziś nasze sny chcą nam zabrać

ktoś mnie śledzi
i nie ważne kiedy siedzisz 
i nie ważni sąsiedzi
problem z nami będą mieli

i to niczego nie zmieni
kiedy ide blokiem
trzyma w sobie cie w kieszeni
będę twoim głosem gdy zabraknie ci nadziei
wysoko wyniosę kiedy wszyscy zapomnieli
kiedy biegasz ze mną
nic nie kończy sie w pościeli
odpalisz to w ciemno
mam nadzieje ze docenisz
to tylko początek, to jest pierd* trening
robimy to tak naprawdę chwile
jestem tak naprawdę tylko stylem

ona mi nie spadła
mam ją dawno
tulę ją sam i nie gram pod instagram
nie mów mi nic
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