
VNM, Na pewno nigdy / Umrzesz
Ja pierdole jak bym chciał
żeby VdoM było w 100% aktualne
każde życie ... tak łatwopalne
a na paru z nich stawiałbym wielkie cyfry
a wiec słowo do wyjebania z leksykonu to na pewno NIGDY

kiedyś ziomek mi powiedział: weź nie pierdol!
nadużywasz zwrotu NIGDY
nadużywasz na pewno
miał racje
jedyna stała to zmiana i zgony
nie lubię zmiany
wiec te słowa to moja forma obrony
często przed nieuniknionym
takie życie
daje o tym vibe na bicie
bo skończył mi sie vat na picie

na pewno to zrobię
nigdy juz tego nie zrobię
wypomnij mi to jeśli kiedyś tak powiem

myślisz mam podobnie
i wkrótce sobie sprawe zdajesz
że każdy tak ma
to nie rocket sience
budzisz sie tak na kacu
że prawie ciemno
mówisz nie bede pił nigdy więcej
taaaa, na pewno!

Nigdy nie powiem ci już ze wiem
Nigdy nie powtórzę tego słowa
Na pewno za dwa lata itp.
Na pewno zrobię tego za 2 tygodnie
Na pewno nikt mi nie powiem co jest
Na pewno będziemy ze sobą
Niego nie powiem 
Nigdy nie przestanę ciebie kochać

Nigdy nie mów nigdy
Gadką stara jak wieczność
Ktoś słyszał na pewno
Nie mówi na pewno
Może powinien tak jak ja
Milion razy po winie kminiłem
Co będzie jak minie naście lat
Ha byłem naiwnym chłopcem
Wybieganie w przyszłość o dekadę
Może się sprawdzić jak jesteś stevem Jobsem
A nie jesteś i ja też nie
Wiec jeśli jest rada
Żyj jak najwięcej w tym momencie
Ile razy wydawałem hajs , który na pewno przyjdzie
Nie przyszedł
Byłem w piździe 
Nigdy nei zdarzy się drugi raz to
Zdarzyło się
Byłem w kropce
Zastawiłem eufemizmem
Więcej nie uwierzę w nic, ej
Na pewno nigdy więcej
Jak mój hit mp3
Odpierd* się od tych dziewczyn jak R Kelly od dziewczyn



A jeśli chcesz nawijać je bezpiecznie
Na pewno umrzesz i nigdy nie będziesz żył wiecznie
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