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Trrrrrrrrrrrrrrrr
Cały świat to pizda, nie pytaj czemu to chuja warte
Wszystko szybko znika, Copperfield pomaczał tutaj palce
Znów coś stracę, zyskam coś siedzę na swoim Wall Street
Życie to dobra siksa, boy dalej czekasz by podbić
A mądrość przyjdzie z wiekiem, taaa - chyba od trumny
Fruńmy kurwa mać nad syfem fruńmy
Do kurwy nędzy krzyknie nawet dziś bogaty skur*
A życie dla mnie jak dla prawika zobaczyć burdel
Moje myśli zapisuję powoli znów na swoim 3 i pół a:
Całe życie homie tu na paru dyskietkach mam
Sto kółek siana w studiu śpi, miałbym fajne auto
Za to [flow] mi płynie jak Maybach dudni basem jak w Lambo
Styl jak Aston Martin suko, H na rękach złożysz 
Jeszcze pęga dla mnie parapecie - możesz mi naskoczyć prędzej
Na foni pędzę swoją trasą surfer na tych wave-ach
Na blachach [RLA] miasto aniołów brzmienie [NY]
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Wchodzę by zmienić rap grę bo na lanie tych ciot się mieli za bardzo
Coś pierd* o kijach w mrowisku ja mam szerszeni gniazdo
Jak Daenerys dragon ogień mam i polewaj mi procent
Jak z puli gram pełnej ruchać gruby hajs to mój perwers
Na przerwę jak przelew płynie z punktu A do B
To nie ma szans jak alfabetycznie na Camp Nou z klasą C
Dawaj klasę E – merol, black, spirit party, pliki kabzy, duszkiem kielon
Finisz mam dziś przy tych sztukach to wystarczy
Reszta wpadła pograć , świetna komedia, mocny finał
Po gali Oscarów mówię dosłownie: zwinę se chyba czerwony dywan
Z nimi w środku, szimi-szimi je, jeszcze ciepła spluwa
Hip do hop dziwko salut nie disco bim polo pop do chuja
Kto strzela jak H? kałah, uzi, mk, magnum
Z drogi mi zejdź, bo wpadam tulić cash za album
Żaden stres z gadania tu nic man nie żartuj
Spełniaj sen w staraniach musisz więcej nastuć 
Natrzepie hajpu, ci co mają to w chuju będą się spuszczać
Chcesz to lajkuj, nie to łapa w dół i swoje nakur*
Równam z ziemią a lot wysoki mam, homie jak apollo
Żyje pięknie w świetle muzyki, umrę w prawdzie daję ci złoto
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