
VNM / B.Melo, Tresz Tok (feat. Michał Lange)
pół roku na swoim baby
trochę ubyło was wiem
na yt mniejszy zasięg
z flotą jak było tak jest
ze slawa niekiedy jest mniej
a s laby miesiąc to kiedy wpada 10 na łapę
2 raz high5
mysle ze niektóre osobo do siebie czasme zraził highlife
może to przez to co u mnie
bo rap, wsiłka, seks biby 
tak wygląda mój lifestyl ostatnio co dzień
ty w chu* nudny ci
ale to robię wiec mówię to
słuchacz IQ poniżej stówy to gubię go
niech kuma raczej to o czym mówię wiec nudzę go
u mnie w chacie jak puszczasz gówno to skipuje to
dupa jakaś skimała wóda, obudzę ją

nowe koty swegguja 
ale to czas rozliczy ich na wakatach
ile lat to trzymam?
7 jak Brad Pitt i Morgan Freeman
mówisz ze sukces zwoła cie
to jak zioem co chce ci coś pokazać
chodź na chwile
ja zostaje tutaj do końca
jak Sokół czy Mes, OSTR
i za złożone dobrze literki ja sos biorę prosto do kielni
a wszystko przez wolne to co na dzielni

czekasz na opisu chwil dokładkę
czy na ambitną gadkę
na nowym CD nawinę to 
teraz ambitna ma stylówa
co ty o tym wiesz
tresh, to oddaj w pizde na melinie to

patrzę na tych co mogą mi zagrozić
i obok mnie nie ma nic
na taki level tej gadki na bicie
wjeżdżasz tylko kiedy śnisz
i chu*   w to ile hasju z tego wyciągniesz bo
to mój dom, w nim najlepsi
dla mnie nie jesteś stąd
patrzę na tych co mogą mi zagrozić
i obok mnie nie ma nic
na taki level tej gadki na bicie
wjeżdżasz tylko kiedy śnisz
i chu*   w to ile hasju z tego wyciągniesz bo
to mój dom, w nim najlepsi
dla mnie nie jesteś stąd

---

&quot;Tresz Tok”, z gościnnym udziałem Michała Lange, jest pierwszym z singli promujących wydawnictwo „Trailblazer” - EP stworzoną przez VNM-a i trójmiejskiego producenta B.Melo.
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