
Nowator, Przed czasem
To była twoja odpowiedz parę wyzwisk i tyle może jeszcze potrafisz zaczepić moją dziewczynę już zrobiłeś to raz i to z beznadziejnym skutkiem moje flow jest Marki Guthi a twoja to Lumpeks to się porobiło Dj Buhh już tylko piszczy zobacz taki Wsiur a tak cię kurwa niszczy taki Wsiur potem zaleje cię potem może pożyczę ci flotę, bo stać cię tylko na Notę jak jarasz cygara to myślisz, że jesteś Al. Pahinio patrz program bezele jesteś kretyn jak al. Bandy masz refreny jak dzwoneczki a my brawo może powiesz wszystkim, kto pierwszy miał plakaty brawo chcesz być polski Jay-Z chcesz być rokefela z tymi stojącymi włosami przypominasz mi (?) I ta twoja dwulicowość na płycie miałeś panienkę a karle przecież spierdalałeś przed Lerkiem myślisz, że odpuszczę jak wielu raperów to będzie klasyk wiesz dla koneserów diss, jaki diss reakcja normalna TEDE ma downa puuuuuu Ref. TEDE,TEDE, TEDE powiedz mi, dlaczego już jesteś taki chujowy typ TEDE,TEDE, TEDE powiedz mi, dlaczego Nowator już zjada cię dziś/*2 Kto ma talent na granie jak zapodaje to stale a twoje rymy są tanie i już ci brakuje manier nawet mi nie dopowiedziałeś słowa brzmiące jak gówno raz złapałem cię za słowo a ty wkurwiłeś się równo przez telefon to mi mówił, że mnie zje raper Kołcz a jest taki chujowy jak w polskiej reprezentacji(?) Weź z tym skończ TEDE liczy się dla ciebie zysk miałeś tak chujowe teksty, że pierdolnoł ci dysk dwu płytówka na siłę czyta HAJS,HAJS,HAJS poszło, że to szajs tak jak cały baus na okładce mógłby być hamej...??....Dałeś plamę a to dla ciebie jak red alert dobra dalej, co jest wyzywasz mnie do wieśniaków a tak naprawdę najadłeś się za dużo wieśmaków dla mnie Jony Woker dla ciebie Coca na stole nawet w programie Bezele musiałeś pić Coca Cole a tak na marginesie żeby poprawić wszystkim humor nawinąłeś, że mam w pier. A uprawiasz przecież sumo Kołczu chciałbyś mnie pojechać przecież wiem to na pewno, ale teksty musiałbyś sobie kupić na allegro Nowator ten to ma dopiero prędkość a numer do mnie dał wam Camey przecież dobrze wiem to chwile, chwile kropi ci, że z ryja płynie jak nawinę masz nie tęgą minę a mój rap nie minię Ref. TEDE,TEDE, TEDE powiedz mi, dlaczego już jesteś taki chujowy typ TEDE,TEDE, TEDE powiedz mi, dlaczego Nowator już zjada cię dziś/*2 To jest kurwa diss a nie twoje jakieś odpowiedzi, co ty żeś nawinął jakieś wyzwiska tak cię kurwa uraziłem jednym tekstem widzisz dotknęło cię to proste wiesz nawiń coś dobrego a nie wyzywasz się jak dzieci pod blokiem wiesz, w jakim to było stylu: hej oddawaj grabki i spierdalaj z piaskownicy już się z tobą nie bawię i zajebisty diss uuu zobacz to jest diss Nowator wieśniaku nie wpierdalaj więcej wieśmaków
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