
POPEK MONSTER, Pain Be My Guest (ft. Hijack, Porchy, Chronic)
Bring me that pain 
I __ brain
Yes, i'm a tiger, tiger
Pain and stress is minor, minor
Me and pain
We get along
I?m not crazy I'm mentally strong
For those who don't really know me
You should know nada pain is my only homie

I don?t need know
Pain is my only alternative
All I know pain is everything
Pain is remedy
Pain is medicine
Bring that pain
Like Method Man
More opium than Afghanistan
I small, like __ Taliban
I from that home
of Pain like Balochistan
--

I?m addicted to pain
--

W rytm muzyki kapie krew w krew
--
Dzisiaj moim gościem będzie ból
i'm addicted the pain
W rytm muzyki kapie krew
--
Dzisiaj swoją głową przebiję mur
I'm addicted the pain
W rytm muzyki kapie krew
--
Dzisiaj moim gościem będzie, będzie ból, będzie ból
Ból, ból, ból, ból

Prawdziwy Popek jest teraz tu
Dzisiaj swoją głową przebiję mur
Dzisiaj moim gościem będzie ból
Dzisiaj konsekwencję wykonam tu
Nie jestem artystą, jestem rzeźnikiem
Bez problemu poderżnę ci grdykę
Od dekady karmię tym ulice
Pozdrawiam tych wariatów, wszystkie brudne ulice

Jestem już gotowy
Dawać sprzęt!
Bo od rana skręt
Zaraz będę fruwać jak superman
W rytm muzyki kapie krew

Poznajcie wszyscy mojego kata
Oto jest moja szokowa terapia
Czuje, że żyję
Wisząc na hakach
Mamo popatrz jak będę latał!

Ref.

Dwie butelki wódy, muzyka na full
W zupełności wystarczy by pokonać ból



Jestem gotów do ataku, jak Pitbull
Ja nie uciekam, jak mały Szczur
Zaraz będzie gruba rzeź
Zaraz mordę będę drzeć
Chciałeś latać, no to leć
Coś jak w stylu 666

Krótko, zwięźle i na temat
Ja mam jaja ty ich nie masz
Możesz sobie mnie oceniać
Pozdrawiam swoich fanów
Do usłyszenia!
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