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Ja wiem, i ty wiesz
Kto zobaczy ciemny zmierzch
Ja wiem, i ty wiesz
Kto poniósł więcej klęsk
To wszystko jak historia delikatni s-f
Ja stoję zmów wygrany ty na mordzie nowe blizny
/2x

Ty dobrze o tym wiesz, ze czasem gryziesz tak jak wesz
Ty, ogarnij się Bo ja robię na tym cash
Ej stop, kolejny krok
Omijam tłok 
Spocony jesteś w kroku, jak na krążkach do odlotu
Hejtujesz to leszczu dla taniego protestu 
Weź to testuj, spływaj jak woda po deszczu
W chuju mam ciebie, te twoje poglądy
Tylko przed bogiem stoję dziś pokorny
Ja nie chce wojny, ty dobrze o tym wiesz
Chce twojej klęski byś poczuł zimny dreszcz
Możesz wąchać chuja Drzyzgi
Płakać przy bliski 
Ja skręcam 
Bo wygrana będzie moja
Ty dobrze o tym wiesz po jakiej stoję stornie
Tam gdzie płonę ty mój dylemat chłoniesz
Dla ciebie chwila strach sieje teraz grozę brachu
Niosąc ostrą peltę nieznośnego hałasu
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Mój rap cie kusi tej, jak gówno muchę
Powrót Spawacza ja preferuje (?)
Palimy grube lolki na przylądku strachu
Wszyscy marni mc kurwa idą do piachu
Ty dobrze o tym wiesz, ze w chuju mam frajerów
I 1000 mam patentów na zgaszenie tych pacjentów
Ty dobrze o tym wiesz ze zaraz spadnie gesty deszcz
HCP załoga kładzie w końcu temu kres
Znowu masz stres nie sypiasz po nocach
Ból gorączka, bas się wbija do żołądka
Jak u dzieciaka kolka cię wykręca od środka
Lepiej zmień (?), ba zaryska jest od młotka
Pomyślisz sobie ze jestem pojebabany,
Tej może masz rację
O wszystko swoje walczę
Choć odbijesz się o tarczę
Gdy rzucam pancze rap dla ludzi jest myślących  
Bo inaczej ciebie skarcę
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