
Białas, Nowy Biggie (TPS diss)
od fety wyglądasz jak ducha
ale nikt się ciebie nie boi
głowa wygląda jak żarówka
niestety rzadko wpada tam dobry pomysł
ja tak samo jestem z patoli
i wracam tam
nie zapominam co było
daje dobry przykład dzieciakom
ty jedno z czego jesteś znany – to wyrok

jak tylko słyszysz słowo raper
to podnosisz głowę i węszysz aferę
ale kiedy trzeba do studia wejść i rozjebać
nie jesteś raperem
i w ogóle to chu* mnie obchodzi 
że siedziałeś i ile siedziałeś
o tym to se pogadaj z moim koleżk
który tam odperd* ćwiarę

ja jestem raperem
zajmuje się punchem
ty jesteś gangsterem
aż nie przyjdzie gangster

masz chwile by skumać ten wers
wiesz o co chodzi
to zapytaj Śliwki
flow ucina nogi
i nie idą płytki
koniec kariery the end!

kariera leci ci w dół
tak jak końcowe napisy
a to ze czasem używam trudnych słów
nie znaczy że nie znam ulicy
jeżeli jesteś aż tak charakterny
czemu nie uważasz na słowa
obsrańcem to byłbym chłopaku, jeżeli bym na to nie zareagował

Biggie 
Białas to nowy Biggie 
typie, ja kocham rap
w chu* mam te intrygi
w ogień idę za skład
ty chcesz na nim się wybić
nie kieruje mną strach
chyba kur* sam widzisz
i weź wypierd* od nas

mogę zostać twoim adminem
na twoim fb
kur* jak najbardziej
ale to nic nie da
bo tobie jest szybko potrzebny ghostwritter
robie to dla ludzi co chcą czegoś więcej
niż plotka na wieczór od życia
polubisz moje numery
no bo są jak feta
ciężko się po nich zasypia

mówiłeś że nie obraziłeś nas w poście
to weź go przeczytaj, tak będzie najprościej
mam swoją drogę w muzyce
i nie wpierd* się w cudze sprawy



jak nie trzymasz ciśnienia słuchaj rapu
posłuchaj se Juli Wieniawy
dzwonisz i badasz jakiem mam układy
a ja znowu robię rozpierd* na scenie
myślisz ze chodzę i pierd* wszystkim
jakie maja ksywki moi przyjaciele?
jestem normalnym chłopakiem, który si enie wozi
ale nie da se wejść na głowę
dla mnie najważniejsze jest
nie to co modne, ale co honorowe, wciąż
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