
Popkiller Młode Wilki 8, 6 głów
Żelbeton WWA Pato
Bracia to koty , a goni azor
Mój brat to Pato Renato, moi to ZOZo
Ale nie aport
Galant fason, 0-22 to (ZOO)
zawsze z klasą chociaż to czołg
Atut styl, każdy ruch
Jednen w tył, dwa w przód
Brudny syf, czysty ból
Czarny kot, biały kruk
Zwierzaki wychodzą z klatki tutaj na blokach
I nie palimy wrot, byku
Tylko towapa

Młody H born Late 90’s
Mówią, zrób to jak nike
To żaden new romantic
Ani też mixtape DatPiff
Robimy biznes z braćmi
W głowie se myślisz: stać ich
Ja prowadzę wyścig Grand Prix
To dla mich bliskich taśmy

Mięso wokół palca obwijam kapuchą
I dlatego mówię do niej gołąbeczku
Weź to stestuj, nie ma takich 6 jak nas 6
Koliberku nie polatasz pośród konkurentów
To bez sensu, serio cię przekreślili na wejściu
Weź nie gadaj, nie pal Jana, tylko przejdź do interesu
Młody Buksy, TN Air maxy
Drogie zabawki, bacardi rozlewam w szklanki
Idziemy tańczyć wariaty , tu FG dziarki i kilo sampli
Się nie skapli jeszcze kurwa
Ze jak wyjdą to na tarczy, Bugs

Pół składu
6 głów, salute
 łbów paru
Wilki z dwóch załóg
Weź nam rum zamów
Pełen room chamów
No i nie pytaj się warum?
Tylko do budy psie waruj! 

Kiedyś gotów oddać wszystko to co mam
Dusze diabłu, serce dla niej, w tv twarz
Dzisiaj pije z moja mało tonic&amp;gin
Nie przeszkadza nam już nic
W głowie nucę nowy rytm
Pewnie ze chciałbym rozjebać ten rynek
 I żeby to poszło
Poczuć tę miłość od ludzi za muzę
Że płakałbym non stop
Stojąc na scenie przed wami z wrażenia
Móc stracić przytomność 
I na koniec życie powiedzieć, ze pierdol schematy
Idź własną drogą

Moje dżojki sa dopierdolone ty weź diluj z tym
Moje ziomki są dopierdolone weź zaufaj mi
Młode wolfy są dopierdolone , są wygłodzone
Moje demony są poskromione, zadomowione

Szymon Szyms, moja logówka to mela na pysk



Moja stylówka to dla ciebie gwarant
I to cię Pokopie jak spliff
Wchodzę do gry
Sikam na trendy
Jestem najlepszy
Wywijam numer jak Andy
Double xl-ki
Jadę jak Beamer,Benz i Bentley

B24 to my logo, Cogo?
Wsdr pokój wrogom
Będę zarabiał 5 dych za minute
Jak ziomal co lata
Albo jak pilot airbusa
Moje 5 minut to chwila prawdy
Kropka, wierzy we mnie, Yah00, cała Polska
Gdy se pale jak Żelbet topka frunę jak Małysz w Trodheim
Cierpliwy i szablozębny
Jaś jak AJ Tracey McGrady
Wiecznie odpocznę dopiero w diamentowej trumnie
Jak uzyskam status legendy
Oblewam sukces, nie będę pic za błędy
- sorry mordzia, nie mogę rozmawiać, realizuję hit kolejny
- ale to ty dzwonisz!
-Nara

Pół składu
6 głów, salute
łbów paru
Wilki z dwóch załóg
Weź nam rum zamów
Pełen room chamów
No i nie pytaj się warum?
Tylko do budy psie waruj! 
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Pełen room chamów
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Tylko do budy psie waruj! 

----------
Premiera utworu '6 głów' podpisanego szyldem Popkiller Młode Wilki 8, pod którym ukrywają się Berson, Hodak, Floral Bugs, rip scotty, Szymi Szyms i Janusz Walczuk, odbyła się 24 marca 2021 roku.
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