
Kałach, Cukier 
twój wkład w kulturę hip hop
to hajs dla producenta
jeszcze mogłeś się zarazić
od kurew na backstageach
wydymałeś fankę Queby
która ci puściła Candy
i zostałeś tym raperem
by nie robić z dupy gęby

cukier sypie sie na mieście
o tym wiedza wszyscy
podziękuj pr-owcom
tym od wymyślania ksywki

glamrap za promocje wziął od ciebie taki papier
że dupę by wytarło całe podziemie warszawskie
bo mówi sie Warszawa a nie Warszafka, idioto
ludzie z tego miasta krew tu przelewali po to
żeby tacy jak ty, nie opluwali stolicy
czeka cię sto licy , no i musisz się rozliczyć

Quebo jednym z nas, a ty jednym z tych niewielu
co płacą swej wytwórni żeby wrzuciła ich przebój
ale nic sie nie bój w TVP poleci nuta
miks mastering zrobią ci od Zenka Martynuka

J*bać ku*wa takich raperów, 
co nigdy nawet nie byli w podziemiu 
I weź mi cukierku już tutaj nic nie mów
po dissie to ty będziesz w Uwadze TVN-u

chcesz żebrać o atencje
chcesz to ci zrobię desant
mam jeszcze numer do Bedoesa
ale on jest raperem i to nie twoja liga
jak chcesz to mu postaw konia na wyścigach
teksty ci napisał pewnie ten twój ghost writer
którego bym wpierd8 na bitwie jednym punchem
mózg ci sie przegrzał od świateł reflektorów
nie rapuj o kałachu, tylko w zębach masz ołów
przebiera się za Quebe, pierd* psychofanka
a jak by nie starczyło punchy to byś miał .. rap gre
jakby nie starczyło tego to byś miałą reporterke
jakby nie starczyło tego to opluła cię też eska

wrzuć artykuł na Pudelka to sie dowiedzą media
z tych filmików to zrobimy niezły serial
stanę za kamerą i nakręcę piękne taśmy
ty to ta 13tka , ja Roman Polański
zadzwoń do Pikeja, nagrajcie numer z Wieniawą
ale skończ sie utożsamiać z hip-hopem i Warszawą
po twej stronie stanom oddani fan grafomani
i parę lali co liczy ze ściągniesz im stanik

J*bać ku*wa takich raperów, 
co nigdy nawet nie byli w podziemiu 
I weź mi cukierku już tutaj nic nie mów
po dissie to ty będziesz w Uwadze TVN-u
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