
Rest (Dixon37), Chwast Polskich Głośników (BEDOES DISS)
Problemom stawia się czoła 
Nie spierdala się w bagażniku 
Przez telefon głośno szczekałeś, 
Na blond farbowany Ty lisku 
Problemom stawia się czoła, 
Konsekwencje masz to w słowniku 
Mówisz że chcesz rozjebać scenę, 
Chwastem jesteś polskich głośników 

Się tu jara kurwa pół sceny
Szczerze ziom nic z tego nie czaje
Teraz robi z siebie biednego 
wcześniej krzyczał róbcie mi pałę 
Takie czasy ? 
Bo tak jest wygodniej strach nie rozum obciął mu jaja
Więc zakładaj stringi na spodnie
Pakuj mandżur i wypierdalaj

chcesz usłyszeć prawdziwy real talk
to podkręcaj teraz głośniki
ten Białystok, nic się nie działo
wpadłem pod klub, witają Dixy
Nikt tam krzywdy by ci nie zrobił
z liścia dostałbyś i po wszystkim
Lecz niestety takie masz jaja
na zwiady wysłałeś swe fanki jak lisy
Kątem oka potem widziałem furę jaką i opon piski
Zrozumiałem ze się obsrałś, a tak chciałeś zabijać wszystkich
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tydzień po tej pseudo aferze
ktoś mi mówi, Damian, jest sprawa
Miałem dzisiaj dziwny telefon, chciałby z tobą pogadać Białas
Mówię rzucaj numer, sam kręcę
tu i tu dziś wieczorem nara
Się zjawiam na miejscu z ziomkiem
mówicie, co tu się odpierd***
Gadka, żeby ci to odpuścić
i sam wybrał do Ciebie numer
A w słuchawce, ta sama gadka, 
Myślę, kur* co to za dureń
Koniec końców w sumie był taki
nikt cię tutaj ganiać nie będzie
Ale on sam już Ci wypłaci liścia prosto w pyskatą gębę
Widać, ze nic z tego nie było
a ty dalej drzesz ryja w przester
no i robisz z siebie ofiarę
kur* szkoda wszystkim cię pewnie
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Jebać!
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