
BeCeKa, Pergamin
Mój zamek to nie kropolis, w którym ciągle jestem trupem
Wejście do niego przez bramę dla obcych graniczy z cudem
Mówili, że będę zerem, a ostatnio na minusie
Dlatego na paru klipach widać mnie w tej samej bluzie!
Potrzebuję miłości, a mieli tylko armortęncję
Po ostatniej kobiecie zostało mi pęknięte serce
Brat jak dawał lapka, nie miałem na czym nagrywać
Dobrze, że kluby są zamknięte, bo byś o mnie nie usłyszał!

Nawijam wkurwiony jak Gnar, w życiu spokojny jak Luna
Wrzucaj numer na tablicę, bo w tej szkole doba w sztuka
Ostatnia rozmowa ze śmiercią wypadła tragicznie,
Scеnariusz na lepsze życie napisał Stеven Spielberg
Stawiali nade mną krzyżyk, inni krzyczeli &quot;masz talent&quot;
Nie ma przerwy na reklamę, przejdę dalej, Golden Buzzer
Nie lubiany przez twoich ludzi, chuj na to kładę
Wrzucę ich do basenu gdzie pływają same piranie.

&lt;R&gt;
Własny dress code mam jak waya będę na fali,
Chcemy lepszy świat polewać rudą z miami, 
Ja nie je-stem sam, latam z moimi mordami,
Tak od pa-ru lat, duszę wypełnią Pergamin. x2

&lt;2&gt;
Hip-Hop nigdy stop label,
to coś powyżej przeciętnej,
Nie wiedzie bentley,
bo nie zarabiam jak ipp w bsże,
My razem tworzymy decet,
Groźniejszy jak, pies bulterier
Ze smyczy spuścili bestie 
Kończę Moją, - serie nieszczęść!

Liryczny mortal kombat,
Nocny tryb życia jak bomba
spadłem tutaj zrobić burdel, 
aby go później posprzątać
wiem gdzie ulica przekątna 
Nie raz latałem, na miotle 
Z takim diabłem jak ja, 
nie da rady sobie nawet, - Solskjær

To jest Po-lska mam dzi-wne sta-ny, 
Prosze nie mieszaj palców, w czarnej ma-gii,
Chcieli zabić nie jestem niczemu win-ny, 
a w kieszeni mam kamień, - filozofi-czny

Walczę jak Mcgregor Conor 
nie siada glika jank Follow,
ze strachu polałeś, w gacie ?
- czeka na ciebie urolog.

Nie obchodzi Mnie suko
jaki masz na sobie skin,
Ciekawe czy wysysasz fiuta 
LEPIEJ NIŻ ŻYCIE FIDELSTICK!

&lt;R&gt;

Własny dress code mam jak waya będę na fali,
Chcemy lepszy świat polewać rudą z miami, 
Ja nie je-stem sam, latam z moimi mordami,
Tak od pa-ru lat, duszę wypełnią Pergamin. x2
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