
Komil, ***** ******* (żabson diss)
Hej, hej
Ja jestem chillwagon
Byłem chillwagon i będę chillwagon
Kabel
Żabson ty kurwo!
Hej,

jak flamma flamma flejm, pierd* żabsona
to niezła ekipa rapowa z tego chillwagona
mam chill w słowach
tu rapu misjonarz
ej, Iljona, ja prijachał ubit tiego kondoma
/2x

4 2 0 od dzisiaj to twoje fatum
Wracam do rapu powyjaśniać paru łaków
Może oświecisz swoich fanów, pewnie sa ciekawi
Czemu ich idol nie jest chętny do zabawy
Chronologicznie każde miasto cie pierdoli
Twoje ziomy ze szkoły, mi mówią dawaj Komil
Wycisnę z ciebie soki na majku na ringu
Robisz za żigolaka na każdym moim dancingu
Znajomi mnie pytają, czemu zaczepiam chorego
I jak to się stało ze cię Polska wzięła na znanego
Bo pozwoliłem na to w 2015
Na Sebastiana od dzisiaj w wywiadach mówisz Pan Kstyk
Za każdym razem jak tego nie zrobisz strzał w pysk
Moi fani cię gwiazdkują i cie jebia jak PiS
Twoi fani zarzucają mi skok na kwit
Nic dziwnego jak słuchają cię debilu jak żyć

Żabson is over party sra na ciebie cały Twitter
Przyszedłem odebrać hajsy zajumane i publikę
To za 2015 dziwko i to nie jest koniec
Pandemia to chuj przy tym co ja z tobą zrobię

jak flamma flamma flejm, pierd* żabsona
to niezła ekipa rapowa z tego chillwagona
mam chill w słowach
tu rapu misjonarz
ej, Iljona, ja prijachał ubit tiego kondoma
/2x

Jak się jarać tym frajerem, dla mnie nie istniejesz
dla słuchaczy druga szansa zawsze, bo mogli nie wiedzieć
przestańcie cicho siedzieć z Bedoesem i nawijać
albo sam was powyjaśniam jak Materazziego  Zidane 
trochę mnie nie było i w okól same pedały
ja nie jestem homofobem, ale kurwa robić rapy?
Ekipa ma z tego bekę, sobie ciśnie powolutku
Na 18tkę Bambiego zagrasz dziwko mu w ogródku
To jest grób twój, w komentarzach kwiaty
Przestańcie słuchać szmaty to będzie grał trudne sprawy
Mój stary to by cię wypierdolił z pracy po godzinie suko
Chciałeś być aktorem, już nie zagrasz w żadnym filmie
Chyba że w gejowskim porno, mordo mamy wakat
Takim trendsetterem w kieszeni nagroda Huba
Fani, byliby zachwyceni, tak ich jara Żaba
Pamiętaj by patrzeć w obiektyw gdy połykasz jaja

Żabson is over party sra na ciebie cały Tweeter
Przyszedłem odebrać hajsy zajumane i publikę
To za 2015 dziwko i to nie jest koniec
Pandemia to chuj przy tym co ja z tobą zrobię
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