
ABEL, Hype (prod Jordah)
dzwoni mój telefon: znowu dobre wieści
piszą sms-y, wiadomość, maile, krótkie teksty
a podobno żywot rapera bywa tak ciężki
siedzę w studio, łupią bity, ouu to jest najlepszej!

moi ludzie – wieloryby w oceanie leszczy
co tam sapiesz?
nie potrafię w twoje wczuwać się kompleksy
za mikrofonem raper kompletny
dwa albumy solo, dwa w zespole, feat-y i mixtape-y

babe, to nie ten level
co nawiniesz, lepiej zostawić dla siebie
twoje plany, ta, tak – robiliśmy to dawno
przejmiesz nowy rok w sylwestra, będziesz petardą
(co najwyżej)

achtung, nowy Abel idzie
coraz bliżej
cieka linia miedzy kocham a nienawidzę
małe miasto na Odrą – Słubice
a wielkie ambicje
Kumpel dął mi bit, duet – cement nie gips

zapomnij co słyszałeś
i usłyszysz teraz
to wszystko co budowałem niemal od zera
skąd jesteś co masz kogo znasz
nie ma znaczenia
gdy wchodzę na bity to mam powody do zadowolenia
i cieszę się /2x
uśmiecham się jak głupi do sera
cieszę się gówno obchodzi mnie twoja kariera
nikomu już nic nie muszę udowadniać
chcesz to bierz, nie to nie
rap od Abla.

nie zapominaj kim jestem
reminder
nie wiem jak ten rap wyglądałby beze mnie
pewnie nie fajnie
ilu wjejsc chce po plecach
ilu jedzie po bandzie 
za plecami mam bande
to baseball, palancie 
widzę że biegniesz po sławę
pomyliłeś strony
zalicz pierwszą bazę
to że do raperów dzwonisz, robisz tatuaże
nie da ci korony
raczej ksywę BŁAZEN
płazie, pokaz swoją flagę
tak wiec od moich zasług wara
włażę, daj trochę basu, voilà
taran tnie
po drodze łby spadają
wybije alarm
i tylko baran jest ofiarą
i wiem ze niejedne chciałby mnie natychmiast zatrzymać
siedzę w studio, cisnę
praca, moja trampolina
bilans start i zysków
bierz w cudzysłów
nie będzie nam nikt pluł



nie chcemy konfliktu

zapomnij co słyszałeś
i usłyszysz teraz
to wszystko co budowałem niemal od zera
skąd jesteś co masz kogo znasz
nie ma znaczenia
gdy wchodzę na bity to mam powody do zadowolenia
i cieszę się /2x
uśmiecham się jak głupi do sera
cieszę się
 gówno obchodzi mnie twoja kariera
nikomu już nic nie muszę udowadniać
chcesz to bierz, nie to nie
rap od Abla.
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