
Karramba, G
1. I co zapytowywuje się was - gówno rozliczenia nadszedł czas, a więc wale, uderzam moim rymem prosto w ryj. Kij bejzbolowy, kij, mój kij jest gotowy pierdolony skurwysynu obsrany pismaku słuchaj mego rymu, bo do ciebie teraz mówię, a wiec wytęż swój słuch , kopnąłeś mnie w kostkę czyli teraz mój ruch. Karramba to narkoman z dzielnicy podgrodzie tak napisałeś uległeś głupiej modzie, modzie na kity, na pierdolone bzdury wystawiłeś świadectwo, że brak ci kultury i że tak naprawdę to gówno o mnie wiesz jop mather fucker zginiesz . Ref. Gównooo ty o mnie wiesz moje imię opluć chcesz honor splamiłeś mój ja zabije umysł twój .2. Pchasz się do gipsu niszcząc moje dobre imię Karramba, Karramba zgrzeszyłeś więc zginiesz , naraziłeś się też ziomkom Podgórze Kraków to nie Podgrodzie to Podgórze wieśniaku, a więc stań, teraz stań ze mną twarzą w twarz jop skurwysynu co do powiedzenia masz , gdy zamieszczasz moja fotografię podpisem Kłentin Narantino poczuj się padlina gdy poczujesz na swym ciele mój pierdolony wzrok krok no zgadnij jaki będzie mój następny chętny jestem by połamać twoją twarz grasz zemną w chuja więc przegrasz, bo tak naprawdę to gówno o mnie wiesz jop mather fucker zginiesz . Ref. Gównooo ty o mnie wiesz moje imię opluć chcesz honor splamiłeś mój ja zabije umysł twój .3. Karramba to narkoman hee śmieszą mnie te słowa , moja głowa no właśnie bardzo schorowana, moja psychika od dawna pojebana , rozdwojenie jaźni na to cierpię według ciebie wypowiadam się przeciwko, a sam w kanał jebie według ciebie jak już wcześniej powiedziałem, obiecałem haaa samemu sobie jop skurwysynu, że wiesz co zrobię z twoją nędzną dupą gdy staniemy twarzą w twarz wtedy mnie poznasz o tak poznasz jestem dumny, że ten nauk jest mi obcy. Naukowcy potwierdzają moje słowa, że tak naprawdę ty gówno o mnie wiesz jop skurwysynu zginiesz !!! jop skurwysynu zginiesz!!! jop skurwysynu, jop skurwysynu . Ref. Gównooo ty o mnie wiesz moje imię opluć chcesz honor splamiłeś mój ja zabije umysł twój .
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