
Prosto mixtape 600V , Zrób to
Ref:
Weź majka na check daj to i zrób to!
System na max daj to i wrzuć to!
Kradniesz mi style to zwróć to,
I kup to ,Ty kurwo.
Sztuniu to joint pal to jak Snoop Dogg,
Pierdol to co będzie jutro.
Bluzka? Weź z siebie to zrzuć to.
I zrób to ,i zrób to!

Ulice tego chcą ziomek,
V to flow omen,
Stąd komentator flow mówi tu : no comment.
Jesteś grać ze mną skory to ziom sorki
Ale, jestem z tych co za flow chore tu chcą forsy.
To historie o tym samym co zawsze
Ale, na pamięć znasz je bo opowiadam je strasznie.
Leszcz majka mi da bo nikt nie umie o tych leszczach gadać tak fajnie jak ja!
Każdy jebany z traumą muł, Ty on normalnie mentalnie jest downem w chuj!
Do tego rapu trzeba ziom boy dojrzeć.
Mówisz może?
Jakie może, kurwa morze to rozstąpił Mojżesz.
Zrób to, tak po prostu jak Nike
Kurwa pokaż ze Cię stać na bloku, na high,
Dla mnie ten rap to brać na boku ten hajs
I zostawić parę łajz w szoku dla jaj.!
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Twoja dupa potrzebuje tu mężczyzny jak Ja,
W oczach nie masz takiej iskry jak Ja,
Nawet jak Nikodema Dyzme zagrasz,
Sztuniu Twój typ to pizdy plagiat,
Bo on nie ma tej charyzmy jak Ja, Moje flow czysta magia.
Więc chodź ze mną skocz po pracy na piwo
Ja z roboty wracam pod krawatem jak Zkibwoy,
Będziesz sie czuć jak u boku z Alem Pacino
I zabiorę Cię na loda, nie kawe i kino.
Ziom plunę, jestem bezsilny,
Przy mnie kocioł, w którym będziesz się smażył jest zimny.
Zrób to, wypierdol torbę w nos,
Poczuj się jak Boski Moc
Lepszą niż box i koks.
Szydzę jak widzę na blokach Ich i jem Ich na śniadanie tak jak Cheerios i Chocapic
Fejmy Moje jebią tu playboy'em synu to jest jebany hit jak Flamboyant.!
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I zrób to ,i zrób to!

Weź majka na check daj to i zrób to!
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Rastamaniek , studio Forteca skurwysynu VNM, to jest banger ! Kazushi bit dokładnie tak
Naucz się robić bangery kurwa.
Vnm De next best yo ! Vnm!
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