
BeCeKa, Bragga Stilo
Na takiego owada jak ja
Nie pomoże moskitiera
Nie gadam o polityce
Ale wyzeruje Lecha
Technicznie Xavi Fernandez
Czacha mi dymi Ghost Rider
Ty przygotuj gaśnice 
Bo te wersy są łatwopalne
Nie zrozumiesz tego gówna
Tak jak treści Ferdydurke
Wale konia do lesbijek
Robiących sobie palcówkę
Mam władze nad żywiołami

Przybył do rap gry awatar
Nadal mieszam style na scenie
Jak w ringu Abubaka
Jesteś chilliderką musisz pokazać pompony
Uznajmy że to pokaz mody
Obejrzę je z każdej strony
Obrzydza cię nawijka bardziej od Grubej Koni
Nie jestem warzywem 
A zobacz co zrobiłem do tej pory

To jest Bragga Stilo
Podpisałem na nią wyrok
Nie zagrałem w filmie
Odpierdalam kino Tarantino
Idę przed siebie na klipie
Macham łapami jak pojeb
Inaczej nie potrafię
Bo tak targają mną emocje
To jest Bragga Stilo
Jeden z miniontków na tej planszy
Zapamiętaj że BeCeKa z kurwami nie tańczy
Żaden kankan ani walczyk
I na chuj spinacie dupę
Ja dalej pcham to gówno
Tak jak Nunu śnieżna kulę
 
Co mam zrobić zaraz 
Pewnie odłożę na potem
Wiem że nie tylko fani Atletico Madryt lubią koke
Polej łychę nie water z kranu nie leci Johny Walker
Lee Sin nie widzi tu skilla ale ponoć dobrze kopie
Mam widelec Posejdona z dupy mi wychodzi Kraken
Puszcza ci oko Neptuna żebyś zjadł go na śniadanie 
Wersy brudne bo wyszły przez odbytnicę 
Otworzę ci parasol w dupie nożyczkami wydłubię źrenicę 
Obczaj logo na koszulce elegancki jak Kingsman
Dla niektórych zaskoczenie jak widok byłej na Tinder
Nie przyszedłem na sezon wykonuję swoją misje
Po nocach piszę by zrobić niespodziankę słodszą od Kinder

To jest Bragga Stilo
Podpisałem na nią wyrok
Nie zagrałem w filmie
Odpierdalam kino Tarantino
Idę przed siebie na klipie
Macham łapami jak pojeb
Inaczej nie potrafię
Bo tak targają mną emocje
To jest Bragga Stilo
Jeden z miniontków na tej planszy



Zapamiętaj że BeCeKa z kurwami nie tańczy
Żaden kankan ani walczyk
I na chuj spinacie dupę
Ja dalej pcham to gówno
Tak jak Nunu śnieżna kulę

--
Utwór BeCeKa 'Bragga Stilo' pochodzi z EP-ki BeCeKa 'Bragga Stillo'.
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