
ParaGraf, 44 Wersy (prod.Wuerbe)
Popatrz w moje oczy, to nie szablonowy dotyk, odszukaj sentencji, bo wygląd jest nieistotny.
To wybór nie jest taki, po prostu prostu, po prostu bądź z tym ostrożny, serio potraktuj koszty. Owszem, pieprzyć modnych, czasem brakuje floty, finansowych progów od tak sobie nie przeskoczysz, masz tego głowna dosyć, bo przywilej to narkotyk, symbolem mojej wiary jest klubowy proporszyt. Przykładny katolik, żyje wbrew swojej woli, nie możesz mi zabronic tego, co już nastąpi, Los postanwoił zwątpić w swoje umiejętności, spore dolegliwości w porę przestaną złościć, nie bede tego znościć, gdy moge popierdolić w koncu uspokoić systematycznym mobink, bo po co tak gonić to i tak mnie nie uchroni przed przenaczeniem gdy lepiej trochę zwolnić. 
Inaczej usposobić dumę do moralności to honor ginie w tłumie, tłumiąc moje wartości. (2x)
Jestem hegemonem rapu, ale stawiam ultimatum, bo wiara to mój atut w życiu pełnym dramatów, gdzie brakuje mi czasu na opanowanie strachu, w wędrówce bez końca, niespełnionych planów. (2x)
Trudy pokazują brudy uwikłane na osiedlach, kiedy po głowie chodzi Tobie lepsza perwersja. Nie ma tutaj miejsca, ani czasu na ustępstwa, taka życia kadencja, więc proszę Ciebie, przestań! No gdzie ta elokwencja, zagubiona na pętlach, zaginiona po przejściach, zapomniana by przetrwać. Osobowść zawzięta, tak fabułe rozkręca gdy w postrzępionych nerwach ogłupiała kompetencja. W braku podejściach już pochowana dygresja nieodpowiedzialnie pojawia sie kolejna abstencja. zapisana w konwencajch teraz wszystko porozpieprza, smutek gasi agresja kierowana w kondolencjach. Kiedyś w moiach objęciach wtedy zupełnie nie tak, na tym muszę poprzestać, moja rola jest w tekstach, tutaj, pora by zerwać stare przyzwyczajenia, radość, smutek i ból uwięzione w argumentach. 
Pragnę opamiętać się i nie narzekać, sto procent luzu autentycznie poczeka. (2x)
Jestem hegemonem rapu, ale stawiam ultimatum, bo wiara to mój atut w życiu pełnym dramatów, gdzie brakuje mi czasu na opanowanie strachu, w wędrówce bez końca, niespełnionych planów. (2x)
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