
BeCeKa, Luzak w aucie (One-Shot)
O 5 rano mama budzi mnie w autobusie za 2 godziny mam pracę, idę mimo tego, że nie chce ale muszę
W szerokiej bluzie, skrótem bo piłem wóde na domówce poznałem laske a, gdzie jej numer
czarno to widze jak Olisa Debe, żyje w bardzo dziwnym świecie na karcie becel jebać debet
Ja tylko linie kreśle to przedmieścia MC browar na wejście 
co o mnie gadasz? wyjebke mam
Pali sie blant - rapy do grobowej deski, leją się procenty, igły wbijane w skóre 
encarote moim excaliburem, w pamięci mam akcje związane z bólem 
ja nigdy za tłumem tylko swoją drogą księga wersów zakazanych,
praca od 16-stki by zarobić na dziary, ziomal porobiony dziwnymi substancjami
Wrocłam się bawi lepiej niż dupy na plaży w Miami .
Skrzyżowane łapy jak pierdolony Liczbejn siedze se na środku i zabijam 
na midline. 
Zrycie w bani mam gorsze niż Harley Queen - Karta Joker
Pisze zwrote do końca nie odkladam 
Pokłócony z bogiem, zbijam pione z diabłem, latałem wysoko ale kurwa spadłem
Nimbus 2000 ja posprzątam rap grę, zapomniałeś o mnie gubie przypominajke
Panie raper, kiedy zrobie papier, wsiąde w furę z bratem kupię apartament wezme fajną panne 
na costa blance - wyjebane na wszystko odpale fajke, Szampan Carsco i Cristo 
żaden Moet skarbie
BeCeKa - 6-cio literowa ksywa po przesłuchaniu tego gówna będziecie rzygać 
Bum Bum Bap, z rapu nie mam kwitu, cały czas bez wjazdu dla wejściówki dla VIPów
Stare Auto i te stare znajomości - najlepsze ziomki z nimi zbijane piątki
Masz problem zadzwoń, Chcesz pić dawaj po alko nie robię cardio - ja słucham cardio
Brak hajsu bez miłości nie ma życia, jak gonisz towar to uważaj na przypał
 Lubię kiedy kręcą dupą, twerk i taniec na rurze, malinki 
seks w pokoju zamknietym kluczem
Gram o respekt ludzi a nie po to by podrywać dupy
Tych ziomali co nie mają kajdanek a są skuci
twoich ludzi nie znam - nie oceniam z góry
Trzeba pracować by kupić se nowe buty - Najlepiej to Air Max
You!
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