
ADM, Zaraz (freestyle)
Ja nie czytam tekstów
One czytają mnie

Typie, mój rejon
To jest pijaków wylęgarnia
Mogą cię skroić
Nie potrzebna im przymierzalnia
Jak w psychiatryku
Bo co chwila idzie wariat
Jak by mieli tu reda
Tak nimi te życie targa
Boję się burzy
Bo nie mogę bardziej błyskotliwym być
Czasem miewam przebłyski
Ty wtedy nie widzisz nic
Najłatwiej jest powiedzieć ze jest trudno żyć
Jak wszystko się jebie
Zostaje tylko chuj w to wbić
Znam rap od podszewki
Choć przez niego się nie wysypiam
Jak walę w ryj wroga
To tak żeby się wysypał
Ja tylko spełniam sen starszy
Hip hop i kobiety
Spełnił bym sen nawet po wciągnięciu dychy fety
Twoja suka cie zostawiła to wielki smut
A ty jej teraz kręcisz filmy, Lessie wróć
Ja żyje z dnia na dzień
Wiec mi nie jest smutno
Wyrucham wróżkę, żeby  pokazać jak pieprze jutro
Żyje dzisiejszym dniem
Tak sobie przekładam sen
Jak kiedyś kopnę w kalendarz
To kurwa z dnia na dzień
Mówią, ze karma wraca
Ale nie każdemu wracam za nią
Na grób ziomka z którym piłem miesiąc temu
Zjadam wszystko – czy z glutenem czy bez glutenu
Zrobię to bez gości na topie
Bez problemu
Czemu tak mało wypuszczasz
Kiedy twoja płyta?
Żyłem, będę miał o czym pisać do końca życia
Super kumple kłócą się tu o coś
Jakaś farsa
Zmień w tym słowie pierwszy a na o taka akcja
Ja się otwieram 
A kliku ludzi się zamknie
To jest tak pewne jak ‘gruby na bramkę’
Chcesz być tu gdzie ja
Bilet kup mi na Maltę
Nigdy tam nie byłem, ale musi być fajnie
Dobry numer mi wychodzi nawet jak nie wyjdzie
Z tym floto płynę łodzią podwodną na mieliźnie
Zastanawiasz się czy jest jakieś wyjście?
Jesteś w piździe, nawet jak kończyłeś na bieliźnie
Lecę w kosmos
Bo mnie poniosło
Lecę w kosmos
Bo mnie poniosło
Każdą prostą rzecz
Zamieniam w mocną rzecz
Życzyli połamania nóg
A gdzie to poszło, nie



Nie wiem jaki kierunek te życie mi wskaże
Lecz to co zrobiłem do teraz to teaser na razie
Minął czas, gdy leciał za klinem klin
Nie musze się głowić jak Zinadine
Bo nie pije, wiec wyraźnie wszystko widzę
SB wzięło mnie pod skrzydła
Powiedz im , że idę!
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