
MORTAL, DISS NA POLSKI YOUTUBE
Mortal:
(deejaypallaside)
Druga runda się wpierdalam, robię tu za egzorcystę, chłopa tak już opętało, nie ma co liczyć na Biblię. Tone wyje se w odmętach, zjechał windą gdzieś do piekła, zamiast karać ludzi diabeł puszcza filmy im Daniela.
(Tritsus) 
Wielki pionie rekin w Polsce, trudno mu nie przyznać racji, wiarygodny z Ciebie człowiek jak te daily od wakacji. Chciałem sprawdzić Twoje filmy - oczekiwania spore, jak usiadłem do pierwszego to nie wyszło bo zasnąłem. 
(Zabielski) 
Prawie trójka z przodu i wciąż tańczy na tiktoku, odpierdala cringe i dramę z dziewczyną z cringem roku. Fajnie było mieć ekipę? Gdzie są teraz przyjaciele, zamknij wreszcie już tiktoka, instagrama i karierę 
Łuki:
(fagata)
Się wybiła na Stuarcie no i robi wszędzie dramę. Niby dama po rozstaniu a na liveach łzy na twarzy.
(Psycho couple) 
Niby tacy zwarjowani no a w dupie macie kija, widać to po akcji, kiedy Narcyz nagrał dissa. Powód waszych sakramentów to są cyferki na insta. Ola fabryka dzieciaków, Kamil na wywiadzie przyznał. To już pralka i zmywarka a w dodatku robi dzieci, Kamil złapał super deala bo gwarancja lat trzydzieści. 
Garczu:
(Mandzio) 
Twój charakter tu wybrany typie nie jest przypadkowy, tylko taki debil jak Ty mógł by przybrać postać krowy. Nowy odcinek mniej więcej, Mandzio proszę nic już nie mów,. Weź nie przychodź na nagrywki, zostaw program Ignacemu.
(kamerzysta)
Sława zbudowana na oszustwach to Twój wielki grzech, przed przeszłością się nie schowasz, Choćbyś worek dał na łep. Twój ziomek udawał ciotę by zawalczyć na fame z ciotą, to jest jakość kamerzysty, zwykła pizda a nie warior.
Maks:
(gimper) 
Kiedyś wszedłem na Twój kanał jak nie byłeś sztucznym tworem, wtedy jak w Twoim programie jeszcze Posti był lektorem. Powiedz, po co nie pytany dochodzisz do głosu, zamiast cisnąć Bedoesa zrób kolejny przeszczep włosów.
(kruszwil) 
&quot;Siema jestem Marek&quot; zwykły pionek kamerzysty, dziś działam na własną rękę no i kończą się pomysły. Lubię disco polo i se przyszpanować hajsem ale to nie zmienia faktu wiedzy intelektualnej.
(Stuu) 
W sumie to wolałem Ciebie jak jeszcze byłeś w Anglii, znów na story zapłakany pyta co on robi źle. Powiedz czemu ludzi bierzesz z pierwszej lepszej łapanki, miał być projekt wielki team X wyszedł z tego team XD. 
Filip:
(Marcin Dubiel)
 Ale jesteś błyskotliwy dawaj nam kolejny prank, takie robisz fajne wkrętki, że wjebałeś się tu sam. Oddaj yeassy bezdomnemu - widać logiki tu brak, całe Twoje marne życie to jest jeden wielki prank.
(Kacper Blonsky)
Zajebisty z Ciebie muzyk i ja wcale nie żartuję, słucham Ciebie już od dawna i od zawszę Cię propsuję, robisz kozak nuty wszystkie A szczególnie u Mulciaka. Pozdro Kuba jebać Kacpra.
Simon:
(Dis) 
Masz przed sobą weterana, cala Polska zna już JD. Ten syf tak już przeruchany jak ten Twój chujowy kontent. Miałeś dzisiaj piękny sen, zostałeś w nim królem Norbert apotem przyleciał smok i Ci kazał zamknąć mordę.
(Michał Gała) 
Podaj chociaż jedno miejsce, skąd Cię nie wyjebali, taki pseudo celebryta to jest kurwa śmiech na sali. Każdy Twój tiktok cringeowy, chodź zmierzymy się na famie. Dostaniesz tam szybki wpierdol, jak ta Twoja Marti Rentel.
Posti:
(friz) 
Rozjebał youtuby, i już płacze całe Abstra. Teraz ja to rozpierdolę no bo Posti to jest warsztat. Próżno szukać Twoich wpadek no i wspierają Cię tłumy ale Kacper mówi jasno &quot;pozjadało się rozumy co?&quot;
(WIP BROS) 
Jedni tworzą partie 
(abstrachuje)
drudzy bankrutują, jedna cecha wspólna- razem robią gówno. Tworzycie filmiki na podstawie memów z qweyka, takie ruchanie wszystkiego znowu reklama durexa. I Wardęga znowu wyjaśnia, a zajęło to ledwie chwilę, może nic by nie wpłynęło gdyby nie pociski dziewczynę, Robert nie wiem co odjebałeś, ale wiking chyba wkurwiony. Poliż dupę trochę Frizowi to dostaniesz to, co Wipbrosy. 
Oliwia: 
(Fitlowers) 
Czemu ma nie świecić pizdą? Agresywny pan fitlower, napij się cieplej herbaty, żeby wyleczyć głupotę. Jak robiłeś salto w tył, to się cofnąłeś w rozwoju w sumie patrząc na Pamelę ona dotrzymuje Ci w Ty kroku.
Kartoni:
(Olejnik)
Robisz wszystko dla pieniędzy, u Ciebie szacunku brak jest. Jakby Kamuś szukał szmaty to byś robił mu za szmatę. Ale nie będę okropna no i dam Ci dobrą radę - weź spokojniej trochę Olej no i zmień te gucci czape.
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