
Bedoes & Kubi Producent, AŚMZ (Filipek diss)
Miałem napisany jedne diss
Wyjebałem cały
Bo nie żaden diss
To egzekucja
Zacząłeś wojnę
Chciałeś być bardziej znany
To będziesz przestroga dla każdego głupca

Musisz być pojebany
Odkąd się wybiłem
Ciągle mnie zaczepiasz
A nawet się nie znamy
Jeśli nie dla fejmu
To na chu* się wydurniasz

Wini mnie spytał o chu* rap
To nasrałam ci na ksywkę
Jak Białas ci powiedział to samo w twarz
To jakoś nie szedłeś na bitwę
Czemu
Bedi syn Białasa
Jabłko od jabłoni daleko nie pada, wiesz
Uważaj jak chodzisz
Ja jestem tym jabłkiem które spada tobie na łeb

Wprost
Robisz chu/* a chcesz beefu
Mam więcej niż Bibby Burger
Więcej linijek niż znajdziesz w szkole typie
Nr 1 OliS boli kurw*
Jedziesz mi po edukacji
bo twoje patrzenie to komentarze z YT
Masa skilli Filip
Tyle pierd o masie ze bałbym się z tobą zakumać
Siad synku
Wyjmę cie z formy
I pokaże całej Polsce twoje wypieki mój Marcinku
Nie zakumasz tego puncha
Jebany idioto
Lepiej włączaj rap genius
Ty poznałeś ziomów na forum
Ja poznałem ZIOMÓW NA WINKLU
Nie chcesz poznać moich potworów
Dziś szybko nie pójdziesz spać synku
Popatrz tak się robi t-rap synku]
Popatrz tak się robi rap
Tak się robi hajs
Tak się buja kraj synku
Moi bracia to mój gang synku
O co ty się przypi *
O to że mówie ze oni to mój gang synku
Chodzi o to ze to skład typów
Którzy znaczą więcej niż twój skład synku
Mówię ci synku
Ale nie chce nigdy mieć takiego syna
Nigdy nie jebałem 14, ale kazda moja cie dyma
Podjeżdzma na blok nowym audi
,…
Worek to pejeb
Worek to zwierzę
BŁAGAM NIECH KRTOS GO ZATRZYMA

Nich ci nie połamie rak debilu



MI jest ciebie szkoda
Freestyloweic który nie umie rapować
To jak grabarz, który nie umie kopać
Znikasz jak snap chat typie
Jakie to uczucie 
Gdy propsuje mnie nawet twój wydawca, typie
No właśnie japa w cipę
Gadasz coś o moich ścianach
Boli ci moje mieszkanie
Uszy do własnego gara
I lepiej zapłać za wynajem
Chu mnie to ile masz siana
Każdy kto zazdrości jest kur*
533817988 zadzwoń, zapłacę czynsz twoim kumplom
Z ciekawości wszedłem na wagę
Chudnę 5 kg jak zdejmę zegarek
Ostatnio schudłem 25 kilo, nie jadam ścierwa
Ja ze ścierwem jadę

Filip poważnie
Na chu* tobie była ta wczuta, sam nie wiesz
Plujesz się kur* jak jebana lama
A jesteś jak mucha na lepie

Nigdy nie wystawiłem by się bił za mnie
Suko pobaw się w pudelek a nie kur* frestylem
Zadzwoń do Bambo
I spytaj się dlaczego nagle jest cisza
Pies który najgłośniej szczeka to ten który najczęściej sika, Filip
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