
Flint, Moja pierwsza groupie
Nie pamiętam imienia, dobra, pamiętam, ale nie chcę powiedzieć
Nie pamiętam też kiedy, dobra, pamiętam, ale nie chcę powiedzieć
Nie pamiętam adresu, kurwa, pamiętam ale nie chcę powiedzieć
Jesteś ciekawy czy czułem coś do niej, nie powiem bo kurwa sam chciałbym to wiedzieć
Nie byłem tak znanym raperem jak teraz, szczerze to nawet nie byłem raperem
Bo znany nie jestem do teraz, mimo to dupy się kleją na byle karierę, Vicol 
Były ze mną na gronie, były na gadu, kochały freestyle
Dzisiaj je widzę z innymi typami, a ciągle propsuję ich cycki na insta
Pamiętam słowa tej pierwszej, jak to zrobiłeś, że ciuchy zrzuciłam w sekundę?
Teraz to śmieszne, a wtedy myślałem, że lipa jak będę miał córkę
Ona była wyrzutkiem, brzydkim kaczątkiem a jej koleżanki
Wolały indie rock, ona sztywno tylko "Flint, hip-hop!"
Lubię tę fokę, wiem, że do teraz się jara hip-hopem
Nie zważa na modę, więcej powiedzieć nie mogę, bo moja kobieta podąża jej tropem
Pamiętam wzrok tej dupy, by ją pierdolnąć musiałem się upić
Potem uciekłem jak głupi, by do niej wrócić, moja pierwsza groupie

O moja pierwsza groupie
Je, moja pierwsza groupie 
/4x
Czy to miłość czy kochanie?
Wciąż zadaję to pytanie
Seks to dymanie 
/4x
Jeśli nie ma w nim miłości

Ona, była pierwsza, ja byłem jednym ze 100
Ale wierzę że dzięki niej, jestem tu i w dupie nie poprzewracał mi fejm
Bo dzisiaj kiedy je widzę, wiem, że to tylko pozory i popęd i seks
Ale też wiem po co tu jestem, ten numer to dla mnie wobble i dropy i tekst
Kiedyś to był mój koszmar, bo były tu zawsze gdy zrywałem filmy
Miałem z nimi kontrakt, a wtedy nie chciały mnie żadne firmy
Nie byłem trzeźwy i silny, więc parę mi mocniej tu w pamięć zapadło
Bo kilka tych panien skończyło tu jako raperów z dziesiątej ligi ruchadło
Jedna z nich znała teksty na pamięć, wkuwała te kurwa nonsensy na pamięć
Miała wiosen 15 i kiedy dojrzała, dojrzała że w bani miała Meksyk i zamieć
Później zdała maturę, widziałem gdy foty wrzucała na ścianę
Znalazła chłopaka i dobrze, mój album ją zawiódł i zerwała z rapem
Cienka linia, miłość nienawiść, od chwili gdy kochasz, do chwili gdy chciałabyś zabić
Moja pierwsza groupie chciała się tylko zabawić, 
Jak mogłaś mnie kurwa zostawić?
Dzisiaj widzę cię znowu i to inna znajomość
Nie pamiętam imienia, no dobra pamiętam, ale proszę o pomoc
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