
Ten Preston, Imprestonizm
wracam i padam na pysk
ale na twarzy banan, bo zbliża się zysk
jeszcze na kolanach przyniesiesz mi kwit
niezmienny lifestyle jak biden flips [x2]

nie ma, że nie wyjdzie
wchodzę w to cały, pokaż wyjście
prosto z podziemia, a nie w windzie
ty znowu ściema, nikt nie łyknie
no bo, no bo nie ma, że nie wyjdzie
chociaż siedzę w małej klitce
to na koncercie bujam wille
ty nazwij to imprestonizmem

wracam i padam na pysk
ale na twarzy banan, bo zbliża się zysk
jeszcze na kolanach przyniesiesz mi kwit
niezmienny lifestyle jak biden free

kiedy nawijam, to musi być hit
kiedy nabijam, to musi być hit
jak się przechwalam, to musi być dream
go za mnie wybrał, to musi być klip
jestem matowy, choć kusi ten błysk
bitch is too shiny, like vvs
ziomo się krztusi, to musi, to musi, to musi, to musi, to musi być lean
ciche, ciche, ciche dni
jak dealer ma tylko tematy tabu
artdelic, artdelic, artdelic
ćpamy te sztuke jakbyśmy wciągali z obrazu
mowią nic nie ma odrazu
chcesz to camaro, to pracuj
to robie tą muze ze stanów, od niewolników patrz na ich łańcuch
nie patrz na starców
przyśpieszam byleby iść
przelewy mi, byleby blik
byleby, byleby, byleby dziś
byleby weed
byleby z kimś
byleby, byleby, byleby wyjść z chaty
byleby żyć pasją, byleby żyć z pasji
nie pierdole się w tańcu
nikt nie tańczy, nikt nie tańczy jak ja
wciągnie mnie miasto, wyjdę za dnia
ja chce tylko wbić się na dach
więc wchodzę na, wchodzę na, wchodzę na, wchodzę na, wchodzę na, wchodzę na dach
ty chcesz pione zbić, pokazać, że mnie znasz

bo znać prestona to nie przypał
jak nie wiesz to się spytaj
że znać prestona to nie przypał
jak nie wiesz to się spytaj

wracam i padam na pysk
ale na twarzy banan, bo zbliża się zysk
jeszcze na kolanach przyniesiesz mi kwit
niezmienny lifestyle jak biden free

nie ma, że nie wyjdzie
wchodzę w to cały, pokaż wyjście
prosto z podziemia, a nie w windzie
ty znowu ściema, nikt nie łyknie
no bo nie ma, nie ma że nie wyjdzie
chociaz siedzę w małej klitce



to na koncercie bujam wille
ty nazwij to imprestonizmem
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