
Drek, Joker
Podobno wyglądam jak joker a to tylko typie jest mój poker face 
mam asy w rękawie i wygrywam wszystko, się trochę spóźniłeś bo nie ma już miejsc
ty bardzo byś chciał tutaj wejść (wiem) ale my pizd nie wpuszczamy
ty zamiast rozliczać mnie na hajsy to lepiej zacznij na gramy 

bo chodzę spizgany od rana do nocy i czuje się zajebiście 
jak miałbym słuchać co do mnie gadają to byś nie miał mnie na play liście
ja lubię mixować kawałki i lubię mixować po joincie  
mam czerwone oczy jak flaga maroko no bo moje kwiaty są mocne 

ja inwestuje sam w siebie i nie patrze nigdy na innych 
a ty za to patrzysz na mnie jak wbijam w nowym dresie do windy
ja w jeden weekend rozjebie więcej niż ty zarobisz przez miesiąc
i odjadę nowym autem prosto tobie w morde się ciesząc 

jak wyjdziemy twarzą w twarz to będziesz miał gacie pełne 
jesteś jak jebany pies mój kwiat napluje ci w gębę
ja wiem dobrze kto kim jest przestań zgrywać już ofermę 
a ja sklepie nowy wers bo to kurwa moje miejsce 

Banan od ucha do ucha ale w sumie nie wiem czemu 
kiedy przyjdzie pisać numer lubię robić to samemu 
przetasowałem ich myśli że nie wiedzą o co chodzi
a w bani mają rozpierdol jak po podczas sztormu na łodzi 

Ref:
Bo prawdziwy joker to ja i jebie inne podróby 
kiedy idę pływać na jaht wciskam do kieszeni stówy
i zamiast wypluwać swój jad wersami zabijam nudy
i uważaj żebym cię nie odjebał jak ładuje ammo do spluwy

Może jestem chujem ale za to eleganckim 
nie potrzebuje kurew więc nie chodzę już na schadzki 
interesuje mnie trunek i ma być amerykański 
tyle dupek się ogląda, ja mam wyjebane w plastik 

Ref:
Bo prawdziwy joker to ja i jebie inne podróby 
kiedy idę pływać na jaht wciskam do kieszeni stówy
i zamiast wypluwać swój jad wersami zabijam nudy
i uważaj żebym cię nie odjebał jak ładuje ammo do spluwy

gotham już jest moje teraz pora podbić świat
mój debiut rozjebał licznik Jokerem rozjebie bank 
już niczego się nie boje za plecami stoi brat
daj nam jeszcze trochu czasu zbudujemy nowy świat
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