
Bezczel, KO (SZPAKU DISS)
Co ty wiesz o mnie
Sam jesteś kim?
Co ty wiesz o grze muzyczno-lirycznej UFC !?

Łżesz jak pies
Fake mc
To koniec jest
R.I.P.

Z chęcią bym ci naubliżał menciu
lecz mi radził mój producent 
bym używał argumentów
leci pierwszy: chu* ci w dupę!

&quot;jedyne co mam w dupie, to chu* w twojej mordzie”

Haa !
Świrujesz, spróbuję już cie nie gnębić, 
tak wiec dupę ci oszczędzę
niech ci będzie chu* do gęby.

Szpaku farmazoniarz, mitoman kompletny, dzieciaku
żeby pokonać mnie, najpierw musiałbyś pokonać kompleksy.
Co myślałeś, że Bezczel to bułka z masłem?
Kasztanie, to jeszcze nie ta półka i jeszcze nie czas ten.
Sam sie wjebałeś na minę właśnie,
i teraz doświadczasz tego jak tu kurwa się synek ginie w winie własnej 

odpuściłem maksymie bo przeczuwałem ze mi sie trafi świnia gruba
i sobie gruba świnie wyjaśnię
gad damn
serio trafił mi sie zaszczy
beef z typem co wdrapał sie na OLISie na szczyt
real talk to real shit
a twój talk to tylko bullshit
ty lil paap, ja lil peep
na chu ** ci to było, stól pysk
fani na pewnie sie będą pytali
dlaczego rozjechał cie walec 
wtedy powiesz to wcale nie walec
rozjechał mnie tylko skuter
a ja ci będą za wygrana dawać i dociekać dalej
to wtedy tylko powiesz im realtalk oni to łykną i super

i co kur**
warto buło sie pruć?
do lwa kur**, do lwa?

dobra, ale skupmy się na argumentach
znów podnoszę poprzeczkę z ziemi, po dissie oponenta
elo
i nie ukrywam że mi trochę przykro
bo jak każdy swój diss piszę ci od serca, i to realtalk
zdołowałem się troszeczkę
zawiodłem, bo myślałem że podniosę skille sobie
a podnosić musiałem tobie poprzeczkę

gaszę o ziemie peta
każdy wers ci.. jak o ścianę Szeremeta 
ja z greckiego samiec alfa, ty – analfabeta
grałeś o gang, gang, dostajesz k.o.
rób se tą karierę, potem wsadź se w cipę ją
mi wystarczy wersy szczere mieć, technikę, flow
i nie sprzedaje bajek muzyce, opisuję życie nią



nie wytykaj mi nałogów
jak sam jesteś ciężkim ćpunem
dzięki bogu, przyznać się umiesz do klęski w sumie
nie wiem czy w beef ze mną na pewno było ci warto wdepnąć
mnie defakto getto ,wychowało ciebie cartoon network
mini, mini – daruj sobie groźne miny
bo śmieszą mnie bardziej niż memy z Kwaśniewskim
chu* ci w image i w rymy
to koniec twojej bajki
szpaku, pakuj mandźur
followoersów swoich, swoje lajki
to jest K.O.
na twój cymbał hi-fi
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