
Don Kasjo, Najman wyp....... (Oświadczenie na temat walki) (Najman Diss)
(1 zwrotka)

Kasjo Król uzależnia tak jak dragi,
Czuje zapach leszcza nie pomoże nawet magi,
Co to jest za szczoch co z areny chce uciekać,
Ty jesteś zwykłą s*ką co udawać chce człowieka,
Dziś cała Polska beka z Ciebie mają Cie za fleta,
I błąd zrobiła mama odrywając Cie od mleka,
Ty grać chcesz tu faceta, prujesz się jak skarpeta,
Zrobił Cie już każdy, uklepał jak kotleta!

(Ref:)

Oj Dana, oj Dana, Don Kasjo zlał Najmana,
Niech wie to każda pała, Od pasa króla wara!
Bania potyrana, zgrywał tak Batmana,
Więc śpiewa Polska cała, Najman wypie*dalaj!

(2 zwrotka)

Chyba testosteron z jaj poszedł Ci w banie papaj,
Pierwszy raz nie klepał w mate drogie panie papa,
Kasjo król zrobił to czego nikt przed nim nie zrobił,
Nie jesteś papajem ku*wo za wysokie progi,
Jasnej Góry broni, 
Pokłon rycerzowi,
Pokłon Najmanowi,
Nawet Dubiel by Cie zrobił,

(Ref:)

Oj Dana, oj Dana, Don Kasjo zlał Najmana,
Niech wie to każda pała, Od pasa króla wara!
Bania potyrana, zgrywał tak Batmana,
Więc śpiewa Polska cała, Najman wypie*dalaj!

(3 zwrotka)

Chciałeś być jak Kajman ale jesteś jak przepiórka,
Tu łaha z Ciebie zedrze teraz nawet Twoja córka,
Mówiłem że pressing że wycisnę Cię jak szmatę,
Jesteś tylko zwykłym szczochem czemu jeszcze wciąż nie łapiesz, (że)
Jesteś zwykłym leszczem którego nikt nie chce złowić, (że)
Z Tobą by nie wypił nawet Krzysztof Kononowicz, (że)
Nawet Pan Pawłowski mógłby Cie na solo zrobić,
Twa kariera to farmazon tak jak remont polskiej drogi,
Nawet wszyscy Twoi fani którzy postawili kase,
Teraz ku*wa wiedzą jakim jesteś złamasem,
Nie próbuj już kariery w walce spróbuj sobie w TV,
Skończyłem Cie dla wszystkich, dla Polski król prawdziwy!
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