
Lil Natix, Zielone Frytki
Ref.: Zielone Frytki, choć to nie mcdonald
Ona podbija, mówi że jedzie z nami 
sory nie ma miejsca dla człowieka ktory nas zranił (nie)
Zalewamy smutki nie łezkami a Versacami, 
Nie pójdziecie z nami, szybki beat, szybki kwit
Robimy to bo chcemy aby przelewał sie
 Jim Beam, ej 
Nie jakis supreme, ciebie to boli ale nie mysl ze będziemy o tobie śnić X2

1. Mój Kolega był dealerem, 
mój kolega był biznesmenem,
Nazwałem go w końcu designerem 
Nie sięgał nigdy zer, albo ja poprostu mylę sie
Ja myje sie, a ty kurwa nie
Nie wiem co cie boli to że jestem powalony
Czy to że w ustach mam wciaz te mallboro Goldy, ty jedyne co se palisz to palisz robole
Mój ziom wychodził ze mną zawsze na pole
Nawet gdy padał deszcz mówił &quot;idź, nie daj sie&quot;
Zawsze wierze w ciebie to jedyna mocna motywacja a nie jakas jebana libacja
Wole spalić bata, niż to że mówią na mnie Natan
Moje imię to Nataniel
Ja chce tylko zrobić ten papier
W Tychach mówią na mnie fejm
Dla ciebie livzy się Bape (Bape x3)
Mówią na mnie pseudoraper bo się nauczyłem że jebać każdą fałszywą szmate (jebać)
Mówią o mnie pseudoraper bo w końcu spełniam swoją pasje
Mówią o mnie pseudoraper bo chce w końcu zarobić ten papier
Nagrywam kolejny feat
Dla mnie nie liczy sie to, o czym sobie myślisz
Tylko jak hejtujesz mnie, to pozniej nie próbuj się do mnie wbić ( nie nie nie)
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Xanaxx
Ye ye ye ye
W planach wiele, wspinam się po scenie 
Gdy byłem na dole widziałem się w niebie
Czekaj chwile- zjadam frytkę co mi dała natchnienie ye ye ye
Jade na mc drive kiedy ona ma kwitu pragnienie
Dużo sosu ye ye ye
Nie chodzi o 1000 wysp, kiedyś kupie 1000 wysp
Kiedys będzie duży zysk, narazie frytek pełen pysk
Młody ex, pale zwijam
Duży flex- stoję w Filach
Drogie chce tak jak Fila
Dużo mnie i to nie chwila, zapamiętaj ksywę co budzi kontakt w mainstreamach!
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