
Rafaellox, STAN UMYSŁU ( DISS NA MINECRAFT )
Zostałem wychowany na blokach, ale nie takich jak wy z dirtu dlatego dzisiaj was zniszczę 
Minecraft to nie gra, minecraft to jest stan umysłu
Pseudo YouTuberzy nagrywają bez namysłu 
(CZEMU?) 
Dla lepszego tu budżetu ojejejku
są po prostu bez talentu
Tworzą gówno dla wyświetleń i wciskają je tu dziecku
(JAK TAK W OGÓLE MOŻNA?)
Nie wiem jak tak można, ale ode mnie mała prośba 
jeśli family friendly udajecie ziomka
to nie róbcie dram, nie róbcie dram matko boska
(ALE ALE JAKA BYŁA DRAMA?)
Sraczol znowu dostał bana
No bo była pewnie znowu jakaś drama
Chyba chcesz się poczuć jak te laski z instagrama
A z tej jednej pewnie nie jest dumna nawet mama
(EJEJEJEJEJ)
Dobra dobra przesadziłem trochę z tą mamą przyznaje
Ale z Paczolkiem się jeszcze troszeczkę rozprawie
Wyzywałeś wszystkich tak jak nas na streamie
Skończyło to się tak że jesteś sam w swoim teamie
(DOBRA ZOSTAW JUŻ TEGO PACZOLA, A TAK W OGÓLE ZA CZĘSTO ZMIENIASZ FLOW)
Kurczę chciałem być jak ci profesjonalni raperzy
no ale dobra, nieważne
Minecraft to nie gra, minecraft to jest stan umysłu
Pseudo YouTuberzy nagrywają bez namysłu
(CZEMU?)
Dla lepszego tu budżetu ojejejku
są po prostu bez talentu
Tworzą gówno dla wyświetleń i wciskają je tu dziecku 
(CZEMU AŻ TAK WYZYWASZ TYCH MINECRAFTOWCÓW?)
 Bo ta społeczność jest gorsza nawet od dzidowców
A minecraft to klocki LEGO tylko że dla upośledzonych gnojków
A na karcie na czasie i YEA
Same kwadratowe twarze i YEA
Prawdziwy gamer patrząc na to chyba się popłacze
Jebać ten minecraft, jebać ten cały kontent
Jebanie dzieci na haj$ pochwal sie swym zarobkiem
Gdzie jest quality kontent?
Chyba nie ma ale za to są pieniądze
Jak w jutjuby się bawiłem to przynajmniej to nie minecraft
Można samemu pograć se a nie oglądać downa 
Co robi poradniki jak sobie domek zbudować
Chyba nie jestem głupi jeszcze sprawna moja głowa
Jeszcze sprawna moja głowa he
Jeszcze sprawna moja głowa YEA YEA YEA
jeszcze sprawna moja głowa
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