
Bonson, Martwy Król (gośc. Roma)
Najpierw jesteś nikim
i patrzysz jak hajs robią większe typy
a hajs robią tak ze go nie przeliczysz
bujasz się z tym kramem po oście
bo nawet nie wiesz jakie to proste
kumple przegrał ci rapsy
kilka lat i nie skumał ze tam sciemniały lapsy
ale chu* pierwsze wersy masz i teraz wystarczy
do studia nagrać i to sprzedać wydawcy

typy z ławek walą bekę ale jebac to 
dzisiaj wolisz pisać niż pic po d sklepem
wieczorem i tak spotkasz ich pod sklepem
typ odklepie szybki deal, no pewnie dawaj
I TAK MYŚLISZ ZE ROBISZ HASJ Gruba
a ledwo styka ci na szlugi i dwa żubry
i tak coraz większe masz długi
ćpać lubisz
wiec w sumie pierd* to z natury

hajs to nie wszystko ale dobrze mieć go
powiedz to typom którzy non stop rzeźnią
chcesz wiedzieć więcej oddaj głos osiedlom
i tym którzy są wciąż ze mną
sny to juz tylko sny
kiedy nie ma sił by działać
zapomnisz o nich
szczając wpuszczasz w kanał, nara
albo masz jaja i się starasz

później jesteś nikim
wóda, seks narkotyki
na pierwszy koncert przyszło osób 5 
na co liczysz
i myślisz na chu* mnie to
typy z ławek maja bekę
plujesz w twarz, uciekną
pijesz, jarasz, wciągasz
piszesz coś tam
ale raczej słaba forma
chciałbyś robić hajs na ośkach
ty hajs, jaki hajs
ile masz na browca, co?

głupie dupy chcą tu melanż z raperem
ale żadne nie zabierasz
nawet nie masz dla siebie
szlugi bierzesz na sztuki
trochę ścierwa na kredens
mówią, jesteś za głupi
ale to jebać jak scenę

chciałbyś robić hajs gruby
nie pytać ile to kosztuje, tylko brać z póły
zamiast tego masz długi bo ćpac lubisz
kurw* ile to już lat próby
mówią
hajs to nie wszystko ale dobrze mieć go
powiedz to typom którzy non stop rzeźnią
chcesz wiedzieć więcej oddaj głos osiedlom
i tym którzy są wciąż ze mną
sny to juz tylko sny
kiedy nie ma sił by działać
zapomnisz o nich



szczając wpuszczasz w kanał, nara
albo masz jaja i się starasz

no i jesteś kimś tam, fajnie
ale czy tym kimś chciałeś być naprawdę?
tyle lat, tyle krwi na marne
bo nie czujesz nic, tylko coś cie ściska w gardle
no i jesteś kimś tam, fajnie
typy z ławek dzwonią żeby wbić na najbe
niby spoko ale czujesz jakbyś dziś przyjął pakt z diabłem
a ten kwit już nie znaczy nic naprawdę

mówią

hajs to nie wszystko ale dobrze mieć go
powiedz to typom którzy non stop rzeźnią
chcesz wiedzieć więcej oddaj głos osiedlom
i tym którzy są wciąż ze mną
sny to juz tylko sny
kiedy nie ma sił by działać
zapomnisz o nich
szczając wpuszczasz w kanał, nara
albo masz jaja i się starasz 
albo co rano w lustro mówisz: wypierdalaj!
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