
VKIE, OGCALI (prod. LEARNHOWTOHUSTLE + AMARAJDA)
Stilo tak jak z Kalifornii, choć nie palę OG Cali
Kiedy łapię ją za szyję, no to mruczy jak Kid Cudi
Kiedy byłem w szkole to mówili, że nie mogę marzyć
Więc olałem głupie dziwki i dostałem się do gażyż
Wychowany w małym mieście, pośród szarych korytarzy
Nigdy nie widziałem słońca, a mam stilo, które parzy
Do tych przeruchanych bitów bujasz się jak Jožin z Bažin
A twój ziomal to Pan tuptuś, w ogóle nie czai bazy

Mam w chuju zaczepki juniorów, tak samo seniorów rady
Wiesz już, że nie miałem ojca, sam wziąłem życie na bary
Jedziemy tam pierwszą klasą, kiedyś były BlaBlaCary
Typy zszokowani, mówili że Vkie się wypalił
Jak Wnyku kładę to na set, tak jak sto zawsze daję z siebie
Ty odcinasz kupon, ziomy odcinają się od Ciebie
Paranoi w kurwę w głowie mam, tak jak młody PeZеt
Cały under powie że niе ma drugiego jak ja w PL
Wrrrum! Nigdzie już nie jadę bez kierunku
Nie boję się życia już, Ty w chacie się zabunkruj
Pół godziny - zwrota, Ty nie masz takiego kunsztu
Twojej suki nawet nikt już nie chce użyć, jak u buntu

Stilo tak jak z Kalifornii, choć nie palę OG Cali
Kiedy łapię ją za szyję, no to mruczy jak Kid Cudi
Kiedy byłem w szkole to mówili, że nie mogę marzyć
Więc olałem głupie dziwki i dostałem się do gaży
Wychowany w małym mieście, pośród szarych korytarzy
Nigdy nie widziałem słońca, a mam stilo, które parzy
Do tych przeruchanych bitów bujasz się jak Jožin z Bažin
A twój ziomal to Pan tuptuś, w ogóle nie czai bazy

Pobaw się armatą, Jestem z artylerii
Kwit nas nie podzielił, suka nie podzieli
Lubię małolaty, choć nie Araceli
Nie strzelam do swoich, YNW Melly
Nie dotykam tych naćpanych dziwek, bo nie chcę wenery
Noszę sikor za tysiąc, a do tego Nike Air'y
Ziomal zrobił Cię jak chciał, no i zniknął, gdzie jest Perry?
Nawijałaś że go kochasz, ale kochałaś jego xany
Wiesz że żyję z ziomalami, w chuju mam propsy od sceny
Props czy hejt? Twoja opinia nic nie zmieni
Dobrze wiem, że Cię wkurwiam, bo widzę jak się czerwienisz
Jeśli chcesz mnie poznać - sprawdź swojej suki DM'y
Całe życie głód - teraz jemy
Głęboko wbity chuj - suki przewijają ściemy
Latam jak młody Bóg - dawno nie dotykam ziemi
Kwit wpływa mi na konto, nawet jak idę się dotlenić
Całe życie głód - teraz jemy
Głęboko wbity chuj - suki przewijają ściemy
Latam jak młody Bóg - dawno nie dotykam ziemi
Kwit wpływa mi na konto, nawet jak idę się dotlenić
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