
Dj Soina, KMV3 (feat. donGURALesko, Białas, Kaczor)
Kariera?
Cała tą karierę pierd*
wychowany bum
w twardych knock-outów szkole
wole
chcesz wiedzieć więcej?
whisky mi dolej
jak dużo?
tak dużo żebym stracił kontrole
wąsy gole
pierd* mentalny szpagat
to śmierdząca sprawa
jak siki po szparagach
śpiewać szanty wole
stoję z bandą w kole
z bandą blanty smole
zrywam banderole
a ci żle mas idole
każdy dziś gra swą role
z nich mam w chu* polew
rozjebią się jak tupolew
kiedy znów gnam z zespołem
czasem trę o bandę kołem
wpadł ten koleś
co wjebie ci grandę w głowę
antenowe roje słów
platynowe, wszyscy spierd*
to jest takie gówno w którym liczy się jajo
to jest taki biznes w którym liczą się skilsy
doubledystrykt
jesteś zajebisty czy  do pizdy
chcesz hajs na kicksy
czy chcesz hajs na fabrykę
i prowadzi mnie węch
prowadzi mnie bar
prowadzi mnie bit
co ta ekipa dojebana
dojebała bania mała
GURAL, Soina, Kaczor, Białas
Zróbcie pierd* 

[Białas]
Pozwól mi Soina, że mordo coś ci zaproponuję
chciałbym usłyszeć teraz scretche na autotune
mam bańkę na koncie i miliard w rozumiem
pisze to typie na kolanie jakbym robił dziarę
zajęło minut może pare a jest rozjebane
wchodzę na mixtape jak pierd* król na ucztę
potem wbijam se w raperów te złote sztućce
ty nie udawaj ze masz swoja nisze
bo jestem wszędzie ale cię nie szysze
szukam więc teraz vinyla i pale jazz
i cały czas myślę o stylach jak Kanye West
pajace wymyślają, zamiast sobą być
i albo kur* płaczą, albo nie robią nic (nara)
Polscy raperzy jak Adriana Grande
ciężko uwierzyć ze to dzieje się naprawdę

[Kaczor ]
joł nadeszła znów pora na nawijanie Kaczora
sprawdź ten syf skurw* nieźle banie ora
Soina dzwonił, rozjebane ma być na wczoraj
ja mam ten knyf i hermetyczne crew, pitagoras
wokół coraz więcej ściemy



wznoszę za największych kotów sceny toast
moja gadka nie jest chora
jest zdrowa jak ryba
środkowy palcem zbywam tych co krzyczą na forach 
jak szpada matadora zadaje cios ostateczny
dobra metafora cechuje tylko najlepszych
po raz n=ty gadam, pójdzie w pięty ta saga
język ma cięty, ostry jak szczęki sekatora
feat, czy możesz solo, czy też EP w duecie
kociakom kręcenie wora
lub z mordy przecier ciecie
żaden elaborat
na morał tu dzisiaj nie licz
bez banalnych porad
wyśpisz się jak pościelisz synu
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