
PRO8L3M, GeForce (feat. Kaz Bałagane, Szpaku)
Pokemon yellow pod ławką
Gameboy'a dostałem od stewardesy
tamto spotkanie to dzieło przypadku
bo z 10 wiosen jeszcze nie polecę
dobrze że wtedy nie myślałem na głos
bo na dekolcie łapie zawieche 
prawdziwy szczyl
chociaż kompa miałem najchujowszego na świecie
zanim do Kaina zabiorę zwoje się jeszcze trochę pomęczę
co najwyżej robale 3D pójdą na moim sprzęcie
ulice dalej Internetową tam otworzyli kafejkę
5 zł godzina mieli tam Diablo 2
Tony Howk 2 Pro Skater
Twoja kobieta nadal pamięta kody do Simsów na pengę 
Ja za to kody na bronie do pierwszego Doom'a, 
zgrał mi mąż kumpeli mamy, z tej ambasady  na Pięknej
Zanim nadejdzie 10 lat chudych świat okiem dziecka skumam

New game
New name
Level hard
Level hard
New game
New name
Round II 
Fight!

Robię ex..
Daję questa
Z ex robię test drive
sex tape też jest extra
Bo mam w chu* 
Detch mać
Dawaj …
Ja mam haze
Chuj w defence 
Pale Ice-a
Trevor czy Franklin
Franklin!
Razor czy Anatchy
Anarchy
Overwatch czy Battelfield
Battelfield
Sube zero
czy ...?
Ty nie spierdol bo masz lagi
Firewall i chain liting 
Jak wciśniesz eco to masz 2 paki
Tonami pro evo bez niespodzianki
Nóweczka RTF GeForce
Jak coś to nic 
Trójeczka Heros 
Na słuchawkach Slipknot
Grzeje się kurwa Razor Blade
HF good life IGL
ja to IGL
ty to HiGL

New game
New name
Level hard
Level hard
New game
New name



Round III
Fight!

Jak follout płuca
Ona kuca
Wale heada live jak quake
Mam swoją hordę orków
Jak ktoś przypierdoli się
Ona ssie jak torrent
Mother… gramy domek
wpisałem kody, ty rozkminiasz skąd fenomen
To nie cara nosi ciężar korony
Za problemy mam Oscara, niech nakręca moje story
Simba w rapie jak…………
.. w McDonaldzie….
W poranek nie mogę spać
Bo muszę grać
Na chatę z kolegami
Gdzie Handlują prochami
Gdzie nie gramy, miasto zamienia się w…
Mów mi Timo
Wkurwiam cały dawny diss gang

New game
New name
Level hard
Level hard
New game
New name
Round !
Fight!

---
PRO8L3M 'GeForce' to utwór z albumu duetu PRO8L3M zatytułowanego PRO8L3M 'Fight Club'. Premiera wydawnictwa została zaplanowana na 30 marca 2021 roku. 
W utworze PRO8L3M 'GeForce' gościnnie wystąpią Kaz Bałagane i Szpaku.

PRO8L3M - GeForce (feat. Kaz Bałagane, Szpaku) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/pro8l3m-geforce-feat-kaz-balagane-szpaku-tekst-piosenki,t,686318.html

