
Otsochodzi, $ Class
jebac to
zero pytań
nie wiem kiedy płyta
no bo znowu z głosem ludu mija sie tu moja wizja
radio telewizja
bilboardy na mieście
byliśmy kurwa wszędzie
co z tego, skoro wciaż nie wiem , gdzie jest moje miejsce

nie komentuje
dam sie wygadać idiotom
od dawno u nas nie jest spoko
a zwłaszcza od momentu
jak idę swoją drogą
młody jan to swój chłopak
miły, 03 188
poznasz po kodach 
tego stylu nauczyłem sie tutaj na blokach
myślisz inaczej , no to nie nadajesz się do nas
twoi ludzie nich sie lepiej tam bronią
moje flow od zawsze moja bronią
follow up po wszystkich co o moim hajsie pierd*
wydałem solo
zjadłem se pizzę i popiłem colą

jeśli mam liczy ć hajs – no to tylko w sektach
jeśli mówimy o stylu , no to mój to s-class
dopóki robie muzykę, to siew kur* reszta
młody znowu wraca coś im sie nie zgadza penga 
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młody znowu wraca coś im sie nie zgadza penga 

kiedyś porównywali mnie do Ace
Kubana , potem złotego dziecka
nie kumali wizji, mówili ze jestem chciwy
coś innego powiedz mi lepiej: kto jest prawdziwy?

to nie zmyślone rzeczy, mam to z pierwszej ręki
dawno powtarzali mi ze kur* będę wielki
w komentarzach teraz szukaj mi atencji
bo na oldschoolu daje sobie channel i balenci

czapka i podkoszulek
na pewno, pan do nas biega pod garniturem
na pewno, szczurze, weź to kurwa unieś
w kancelarii podpisuje sobie coś na grubą sumę
potem zagram soebie grubą sztuke
chociaż od dawna nie wczuwam sie w tę kulturę
jebie wyścigi, tytuły, trony na niby
robie rap, weź to synu puszczaj na wizji
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