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WAH-WAH
stoję jak skała
przede mną sala całą
WAH-WAH
zróbcie pierd* hałas!
WAH-WAH
zróbcie pierd* gnój!
to jest TRINITY crue
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przede mną sala cała
WAH-WAH
zróbcie pierd* hałas!
WAH-WAH
zróbcie pierd* gnój!
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lecę jakbym był dronem
dziś ponad twoim domem
nad miejskim poligonem
skur* jestem donem
siedzę na squacie z ziomem
i z całym garnizonem
dzwonek, chłopaki są pod telefonem
palę i jebie jointem, jak po burzy ozonem
Wchodzę do głów, robię puff i jest kur* koniec!

latam jak jakiś ptak
oni nie wiedzą jak
ani dlaczego jaki flow im wygina kark
kręci się ? wciąż
rzucają kulą w płot
a dupy kręcą dupą
jakby miały hula-hop
?
na scenę kapie pot
choć lata wiedzą, wszyscy wiedzą
ciągle kot jest kot

leję do ginu sok, wakacje cały rok
gdy w koło mrok, mam ten pas, co przyciąga wzrok
jeba* słowotok dziadyga [?]
buja się w klubie koks
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Spadam jak kamakazi klasyk jak Nakamichi                                                            
Tu sami dżentelmeni jakby kręcił to Gay Richi
Głodny jak Ken Kaneki, przyszedłem nakarmić ich



Skaczę jak Yamakasi pstrykają zapalniki
Rap garm to pewnw jak podatki śmierć i kłamstwa w TV
Świat bałwany lepi jak Young Jezzy
Co myślisz jata mi dziś jak cyklon nad Haiti
Życie usłane samplami e yo T zagraj w midi
Rozpierdol mamy w Cv PDG paladani 
Wcinam sashimi gdy wam bas rozsadza bagażniki 
Frunę jak na last minute z natury hałaśliwy 
Typie mój flow konszakty z diabłem ma jak Paganinni 
Paf paf jak didi łyk łyk jak Sterling Archer 
Siędzę se jakby w warse trzymam kanapkę jak Alcest 
?
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...
szorstki w obejściu
nie pierd* się w tańcu, nie biorę jeńców
... ksywek długa lista
latam jak jakiś ptak
...
no kur* what the fu*
buja się okolica
Polska i zagranica
dla ruchu głów, nie autografów na cycach

no może troche też, pompuję bokiem cash
ogarniam ... wzrokiem, na osiedlach Bangladesz
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