
Noize from Dust, Kropka nad i (feat. Ras, VNM, Eldo)
Nawinę ze wygrałem życie kiedy …
Albo uśmiechnę się do morza z drinkiem w łapie na wyspie gdzieś
Rozbije bank jak, Hitman
Każde moje wyjście gdzieś będzie wyglądało jakby raz błysnął
Raz błyśnie flash, albo nie
Bo na razie jest jak jest
Tak patrzą jakby tęsknili za mną choć nie znają mnie
Chyba cofam się do przodu, farsa
Nic z tych rzeczy nie wezmę do grobu, farsa
Rap mnie bawi, choć rak mnie trawi 
Może to stad ta cała chemia miedzy nami, 
Jak zapytają mnie o zmiany, to co im powiem?
Jedyne co doprowadzam do końca to swoje zdrowie
Należę do tych którzy w planach nie są dobrzy
Nad twoim i co dalej stawiam wielokropki
Każde ich ‘dorośnij’ nastraja mnie do wojny
Moje kropki są jak blau, blau, blau

Stawiam kropkę nad i
Pamiętam kiedy w UK, w palcach lepię te szlugi
Co tam u ciebie ziom, gorzej lepiej
Lepiej nie mówić
I to był jedyny czas kiedy myślałem że tu konam
Bilon z kieszeni na oczy kładę jak opłatę dla Charona
Ale to już za mną jak mój DJ kiedy gram
No homo bez zapinki, tak jak..
Chodzi o to ze ten czas nie wróci
Bo to za moment nadszedł już banie ocucić
Kiedy w Polsce pytali co u ciebie ziom
Mówiłem ok. nawet jak miałem na piwko, ale nie na piwo z sokiem
I Monte Cristo, ale  nie czułem się bez forsy pizdą
Na bloku to byłem skilem i  wkurwionym optymistą
Przejebałeś kolejne rozdanie kart
Przeczekaj partię znów, nie wieszaj psów na nikim
Nawet jak szamie kawior bo jego wokal teraz w chuj bestseller
Niejeden hajp na nowo pokocha te bułkę z serem
Te objawienia znikają bo taki tu hip hop jest
Nie wytrzymasz dekady jeżeli w twój skill wątpię
Deszcze hajsu, nim tu dożywotnio w nim zmoknę
Wydaję ProPejn i w hip-hopie stawiam nad i kropkę
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