
Basti, 88 mila
Ten utwór jest prowokacją. Nie podniecaj się za bardzo bo pierdolniesz na zawał. Artysta nie ponosi odpowiedzialności za treść zawartą w utworze ponieważ był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i nie pamięta żeby brał udział w tym nagraniu.

Basti ! Nestor !
88 milaaaaaaaaaaaaaaaaa !

To jest [?] na płycie 18 track, na bicie Nestora, 
A jak, on jest biały jak ja, tak,
Jak na ironię - to jest mój czarny humor,
Dedykowany wszystkim normalnym, myślącym ludziom.

Jestem Polakiem, a nie białym murzynem,
Robię Polski rap, więc zamknij mordę synek,
Ruszam się bardzo ciężko, nie mam kocich ruchów,
Mam Polskie flow, nienawidzę komuchów,
Mając 14 lat składałem pierwszy rap,
A moja kobieta to rocznik 88, fuck,
To chyba zły znak, chyba jestem zbyt biały,
Żeby nowocześni europejczycy mnie kochali,
Do tego bezczelny, bo dumny z bycia Polakiem,
Podobno droga nie tędy, nie nadążam za światem,
Bawi mnie spłonięcie tęczy, taki jestem zacofany,
Nie zachwycam się gejami, nie jesteśmy tacy sami,
Tacy ludzie zawsze byli, tacy są, niech będą sobie,
Ale żadna mniejszość nie będzie wchodziła nam na głowę,
Łapy precz od ślubów, łapy precz od adopcji,
Zamieszkajcie sobie razem, kupcie sobie pieska chłopcy,
Amstaffa może nie, są ratlerki, yorki, mopsy,
Gwarantuję, taki piesek sprawi wam wiele radości,
I nie wyzywajcie mnie od faszysty, bo to nie ładnie,
To jest Mowa Nienawiści, to jest, kurwa, niepoprawne !

To jest [?] na płycie 18 track, na bicie Nestora, 
A jak, on jest biały jak ja, tak,
Jak na ironię - to jest mój czarny humor,
Dedykowany wszystkim normalnym, myślącym ludziom.
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Który ojciec chciałby mieć zięcia murzyna ?
Szczerze - mało który, sorry, taki mamy klimat,
Tu nie afryka, tutaj przez pół roku zima,
Zrobi taki dziecko Polce i najczęściej znika,
Powiedz, który ojciec chciałby mieć zięcia araba ?
Który ojciec chowa córkę by usługiwała ?
Który ojciec chce by córka była lesbijką ?
Pomyśl o tym, zanim znowu nazwiesz mnie faszystą !

To jest [?] na płycie 18 track, na bicie Nestora, 
A jak, on jest biały jak ja, tak,
Jak na ironię - to jest mój czarny humor,
Dedykowany wszystkim normalnym, myślącym ludziom.

Jestem taki biały, że nawet Ptaku to przy mnie murzyn,
Obaj nagrywamy dużo sztywnej, dobrej, białej muzy,
Ciężko się ruszamy, mamy w chuj nadwagi, 
Na scenie zdychamy, ale jesteśmy biali,
Ludzie nas pokochali,
Razem gramy, osobno jesteśmy słabi,
Dobrze się rozumiemy, kieruje nami nienawiść,
Naszym życiem kierują kompleksy,
Dlatego kreślę te faszystowskie wersy,
W spodnie typu rurki to nie wchodzą mi nogi,
Nie mam trendy fryzurki bo fryzjer dla mnie jest za drogi,
Nie jestem gejem, bo pewnie od tego boli dupa,
Poza tym to od gówna bankowo szczypie siusiak !
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