
Peja (Slums Attack), Moja gra + DJ. Gondek
tu gdzie Bushwick Bill neva “6 FEET DEEP”
mówi Getto Boy CHUCKWICK Rest in peace
wjechał odwyk mistrz, coś jak Nikki Sixx
jak Tim Doga diss buja jak Sir Jinx

a Kukliński Rich jak Punisher Big
Każdy cop to Pig hip hop robi Pih
Przejebany lot, jak Sir Mix, mam lot
i szalone flow, Rakim oddaj sos

PMD ma skill wkacu mordę stul
Dre producent still fejkom kilka kul
RPS dum dum, * ball maggią słow
linie miażdżą tu Peace Seweryn Cuz

jak Domino luz czasem „Getto Jam”
nadal rap bez ściem, oto Jot do E
Dobrze znam tę grę a więc dzilę się
jeśli kumasz rap wnet zrozumiesz tekst

jeśli nie kumasz tej jazdy człowieku
no to chuja sie znasz
pochodzą z czasów gdy nie było sceny
ale za to był rap
Polscy słuchacze, to co drugi kretyn
a co do twórców, często fake mc’s w chuj
jak niby miałbym wziąć dziś w tym udział
wypierd** w pizdu!

to Next Level bro bezalkoholo
byłem w Malmo yp, pozdro dla J-Ro
Kto nei kuma to niech spierd* stą
To dla moich mord, nie zasranych ciot

robią gnioty cioty, gniot za gniotem gniot
już przejeżdża czołg, robię gnojki z ciot
mam wysoki lot, Sky’s no limit bo
Grawitacja to rzecz nie dla mnie bro

zaraz znikam stąd , sprawę w Tokio mam
Bit DJ Hondy na mim Gang Starr grał
To jest Magiera, zawsze wspieram go
Jestem jak CL a on jak Pete Rock

hejter jak Ohara lepiej rzuć to szkło
chyba, ze chcesz skończyć jak Człowiek z Blizną
był styl życia G.N.O.J.A. – jakoś szło 
Bolek masz te jaja byb zaliczyć dno?

Artur Shelby kot dzik jak Ozzy Osbourne
wspólne miejsca, sprawy tych dwóch typów łączą
mogę wbić sie w ponczo ale nie chlam ponczu
To prawdziwy HIP HOP dla elity , gnojku

jeśli nie kumasz tej jazdy człowieku
no to chuja sie znasz
pochodzą z czasów gdy nie było sceny
ale za to był rap
Polscy słuchacze, to co drugi kretyn
a co do twórców, często fake mc’s w chuj
jak niby miałbym wziąć dziś w tym udział
wypierd** w pizdu!
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