
Golin, Czarny (prod. Szpalowsky) 
To czarne miasto ma zła sławę
Idziemy w balet 
Niektórzy odlecą dalej nawet niż czarny łabędź
Oni działają jak czarne dziury 
Prędkość ucieczki jest większa niż prędkość światła, które pada z czarnej fury
Chłopaki wypuszczają czarne chmury, Marię wielbią tłumy
Inni wolą Czarną Madonnę z Jasnej a nie czarnej Góry
Czarny stuff, aha, kupują na czarnych rynkach
Mają potem loty, których nie pamięta czarna skrzynka
Łaki krzyczą pas, ale to ja mam w rapie czarny
Czarny Dante sprawił, że jestem typem spod czarnej gwiazdy
Z czarnej listy wkrótce wszystkich wykreślę
Chcą dymać rap grę, ale dostają czarną polewkę
Ci co jedzą czarny chleb i czarną kawę, grają w bilard, 
Nie wygrają, bo do nogi przykuta im jest ich czarna bila
Świat obróci się w czarny proch, z którego powstał
Czarna godzina wybije, kiedy skończy się ta zwrotka
Czarnoksiężnicy pełni zmyślonych historii, teksty nie miałyby magii pisane nawet przez Rowling
Czarna rozpacz, gdy włącza mikrofony Golin
Jak czarna owca usypiam swoje klony jak Dolly
O korzeniach czarnej muzyki mówię bez przerwy mam wtedy czarne myśli dzięki tej grupie z Philadelphi
Czarny prezydent? On nie skończył z przemocą, nawet on widzi w żyłach żołnierzy czarne złoto
Metallica czy Jaz-Z - nam każdy czarny album
Mam czarny charakter, bo dostałem czarny scenariusz
Przemysł muzyczny ma czarny humor? Co za żarty
Czarne oczy jak Delfin? Śpię z jednym otwartym
Jestem czarnym koniem, więc będziecie na mnie stawiali
Francesco Baracca wiedział o tym wcześniej, niż Enzo Ferrari
Mam pecha do czarnych kotów na ulicach i w klubach, bo siedzą w czarnych jaguarach i chodzą w czarnych pumach
W czarnych garniturach tańczą hip hop zamiast breakdance
Czarna mamba zdejmie mi spodnie, zobaczy taniec węża
Czarny pijar spycha Ojczyznę moją w kłopoty
Odkąd politycy zaczęli palić skończyli drzeć koty
Czarny atrament kapie, gdy zaczynam pisać
Dla rapu czasem tracę głowę, jak Czarny Zawisza
Przeszłość rasistów widzę czarno - to nie błąd
Wysadzę ich w Afryce, dynamit i podpalę czarny lont
Na freestyle był czarny czwartek koniec ery
Czarny ciągnik ma pojemność 2004
Niech te dziw zajmą się czarną robotą
Na chuj im ten kaktus? 
Ich roślina to czarny lotos
Uzależniam jak cannabis masz to ponowić i nabić
Każdy tekst to czarny bez potrafi uzdrowić lub zabić
Aleksander Dumas przewidział wszystkie barwy 
To 10 kwietnia tulipan damy stał się czarny
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