
Miszel, Puzzle 
Wszyscy jesteśmy jak kundle
I Paluch miał racje by pierd* pudle
Jak dla mnie to wszystko jest nudne
Boomer
Zajmę się własnym płótnem
nie zgodzę się z tym, 
Ze raperem nie bedzie Youtuber
Jak ziomal to czuje
Nie stworzysz jednego obrazu
Bo każdy jak puzzel ma własny kierunek

I don’t care what they do
Slipping thru the mess
Nie pasuje tam ni chuj
Gdzie jedna buda, tam jeden jest pies
The mandem move Ahead
Tchem opps go upset
I pierd* windy
W rok tempo jak Gaucho
Śmiech jak nigdy
Jak nie wiesz co 5
Tam zero jest krzywdy
Syty jak nigdy
Bo garnki mam marki Ambition
Weź te kminki bez napinki
My bard live corn no burn
Unless bad mood go
Shhh
Morduję bity 
Się czuję sam czasem like Brain
A czasem jak Pinky
Rv taught me to know better
And deal with who i am linking

Is a trap what i do
Slipping thru the mess
Speaking facts 2 plus 2
This 4 disrespect
G’s in last say i am next
Rolling OCB
jaram skun, pale jazz
I się bawię tak jak chcę
Puzzle

Tej branży jak majty kurwie
Weed and chill and drill  - mój burdel
Łeb łysy + piegus + UK
się czuje jak Rooney
Okrutnie mam wczutę na muzę
A nie wierze w mity
I robię se sztukę jak Rubens
Tak tłuste 8 jak burger
Jak dodaje wokal to wszystko jest grrr
Wszystko 
Grube / 3x
W kurwe duże
Nie smakuje zamknij dupę!
jak smakuje no to super

Tip pod rachunek
Dam ci w zamian swój szacunek
Jak ci Miszel ugotuje
Zjesz ze smakiem, podziękujesz
Kręcimy grube rolady ja maska na twarzy



To nie będzie sprawy, nie!

No face
No case
Jebią mnie wasze zasady
Gdzie moje puzzle tam moje są sprawy
A gdzie moje kredki, tam moje obrazy
One day H&amp;M belt
But later Virgil there’s no capin’
Miszel trappin’
Drill dropin’
Stunnin’ music
OT boppin’
And no flocking
Call me Kodak
No bo chodzę tylko w czarnym
Nie pasuje tu do ramy
Do szuflady chowaj skarby
Starym jestem ponad szablon
Oraz poza wasze stany

Is a trap what i do
Slipping thru the mess
Speaking facts 2 plus 2
This 4 disrespect
G’s in last say i am next
Rolling OCB
jaram skun, pale jazz
I się bawię tak jak chcę
Puzzle
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