
Vojteq, Rodo
Chcieli mnie powiesić, dobić wyszedłem z tego cało mordo
Nie wsypałem ziomków z boja choć szukali so long
W naszym świecie mordo mamy wyjebane w rodo
Nawet nie masz ze mną szans na mecie czeka bongo

Koronkowe stringi i lufa przy udzie
Niebezpieczne dziewczynki bo tylko takie lubie
Tylna kanapa wolna więc zaproś koleżanki
Ta dzisiejsza noc w końcu będzie tak jak z bajki
Ona patrzy na mnie sama ściąga majtki
Ona patrzy na mnie sama ściąga majtki 
Odpalam się na nowo kiedy widze twe pośladki
Ona do mnie mówi ze mam nawijke jak Magik
Wchodzę na salony jestem swego zycia panem
Zawsze bede robił swoje i nigdy nie poprzestanę
Wiem ze cierpisz w głębi duszy kiedy słyszysz moją ksywę
Twoja laska każdej nocy ze mną krzyczy moje imię
Krzyczą laski, krzyczą bloki, krzyczy tłum 
Jebiąc po mnie typie wiedz ze właśnie kopiesz sobie grób
Kariera rapera, Wojtek nowa era
Pamiętaj chuju że

Chcieli mnie powiesić, dobić wyszedłem z tego cało mordo
Nie wsypałem ziomków z boja choć szukali so long
W naszym świecie mordo mamy wyjebane w rodo
Nawet nie masz ze mną szans na mecie czeka bongo

Zawsze byłem inny
Zacząłem robić rap gdy każdy patrzył na liczby 
Chciały mnie zabić kurwy
Już nie patrze na innych robię dalej dalej  swoje ziom
Trudziłem się kiedys zrobić fejm jak Michael Jackson
Mówili ze raczej widzą moją twórczość kiepsko
Nic mi nigdy tu nie przyszlo tak zupełnie lekko
Ona pyta czy może tą nockę spędzić ze mną
Ona bardzo lubi kiedy ma przy sobie tabsy
Potem robi siare sobie no i koleżance z klasy
Nie wiem typie o co biega ona nie ma w sobie klasy
I oddała swoje ciało tylko wyłącznie dla kasy
Fala hejtu leci na mnie jak tsunami
Fala hejtu leci na mnie jak tsunami
Ja nie jestem zwykłą pizdą wiec look at me 
Jak gadacie o mnie bujdy to chuj z wami
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