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Postaw na mnie
Bo mam coś więcej nic talent
Napierdalam Jak Chcę 
Tylko dla kumatych

Gdy się wklejam, zgarniam propsy
Jak OSTR-y
Rap tylko dla dorosłych
Mój styl to jak prosty T, to łamie mosty te,
Nie ma ze nie, ma że nie me
Wisi wśród gwiazd
Kocham te grę, jak grę Nicki Minaj
No ot patrz
Nieudacznikom skacze gól
Zronbie okień iu ciebie w mieście
Reebok Tour
Łuu, daje w pizde
Chcesz występ?
Spoko ziom, czekam na request
To bragga, ty padasz
Skilsów wymaga
Nie kumasz to spadaj
Kumaty, to badaj dalej!
Pozamykam rpa-re
To potwierdzone info ? Justyna Pochanke
Ze miał nosa ()
 Nie chodzi tu o keke
Ziom, nie za skill, nie za ładna gębę
Jedno jest pewne tak
Lecę do podkładów
Ze tylko klikając download ściągniesz mnie na dół 
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Ja wiem co o mnie myślisz
2sty to pajac
Bo robi wesoły rap 
To takie płytkie ? spierdalaj
Ciągle o dupach 
Tak infantylny 
Jeśli mam być sobą to nie umiem być silny
Przestań mówić o tej prawdzie naprawdę
Bo prawda jest wpisana w tej muzyki charakter
Nawijam jak chce i w sumie jest okej
Słuchasz muzyki czy słuchasz plotek?
Prawie nie widać różnicy między sława a słowa
Ale widać różnice miedzy skille a woda sodowa
Nie stanę w obronie pewności siebie
Przed Gianluigi Buffon
Dobrze wiesz, zboku stoję, nie ciągnie mnie do ()
Jak znajdziesz fałsz na tym CD
Możesz upierdolić rękę mi
Nie wierzę już w ludzi
Zamiast podać ci rękę
Raczej podam ci do buzi
Wiem co was grubo
Nie szukaj pretekstu



Lepiej zejdź na parter i possij trochę fame?u
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