
EPIS DYM KNF, Za głosem serca (feat. Nizioł)
czyń tylko to co ci podpowiada serce
Diana Spencer, Diana Spencer
astronom nie wiedział, ale walczył zacięcie
leciał tam gdzie go niosło serce 
życie na oriencie
czy na pełnym luzie
kończysz w limuzynie, w tunelu na słupie
życie jest kruche i nie ma ze wygrałeś
po prostu jesteś i działasz Dalej

gdzie prowadzi szlak, to tego mordo nie wiem
ale jedno jest pewne: cały czas przed siebie!
czasem to nie wiem , co naprawdę robię
wyroki zatarte, może zmierz esie z wojem
może to pierd* bo czuje sie raperem
i do końca życia chcę bujać po scenie
znasz to powiedzenie Epis jest Epiem
i będzie do czasu aż zapalą znicze

zakotwiczę łajbę jak wypłynę w morze
ale nim wypłynę, trochę podziałam na lądzie
gdy myślami błądzę, wracam do przeszłości
od czasów młodości zyskałem na wartości
oddawałem ból, podsycany gniewem
w misji, zwanym doświadczeniem
zawsze czuje wenę gdy mam dobre bity
dużo czystej wódki brudzi ludzkie umysły 

[Nizioł:]
jak to się mówi: ludzi zaraża pycha
niedaleka droga od pałacu do śmietnika
błądzić ludzka rzecz, wciąż na niepewnym gruncie
od małego uczony, do błędu przyznać się umie
nie zazna spokoju, ten co innym nie pomaga
nie zrozumie ta, która pomocy odmawia
wiele zrozumiesz, wiele możesz zapomnieć
ale co do czego, wielu rzeczy już nie cofniesz
dobre serce, wyczuje dobre serce
kto jest kim i kto jakie ma intencje
słowa ranią, po czasie już nie bolą
ty masz dobre serce, inni ranić wolą
przeżycia, groźby nadużycia
w wielu kwestach w sercach przekroczona linia
nie sowa a czyny świadczą o nas samych
czego chcemy w życiu i za  czym podążamy

nie wiem co u ciebie
u mnie całkiem elo
ciężko zapierd* może i dlatego 
może i dlatego nic nie odpisuje
bo na wódke mnie zaprasza jedne z drugim, duren
messengger szaleje, 200 wiadomości
należy sie szacunek dla kumatych gości
Epis dorośnij, same dobre rady 
nie słyszę pierd* od połowy dekady
nie słyszę pierd* i to jest bardzo miłe
a pamiętam głosy jak za dużo wypiłem
pamiętam haluny, ciężkie moralniaki
choć daleko jeszcze miałem do padaki
wszędzie frustraki co nie maja stylu
i nie chodzi o metki, lecz życie pełne przygód
każdy atrybut ma jakieś fundamenty
charakter przez który jesteś nieprzeciętny
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