
Skazani Na Sukcezz, Na linii ognia
Trzymam oddech 
Ty drżysz jakbyś miał febrę 
Czerwony punkt centymetr 
Nad twym żebrem 
Naciskam spust 
Strach jak u więźnia z łagrów 
Wersy rzucą na plecy niczym seria z Magnum 
One są jak tlen ja to wiem 
I nic nie zmienisz 
I chodz to nie Pearl Jam 
Po tym disie skonczysz jak Jeremy 
Ewentualnie Jenny z bloków 
Gdy ja wbijam na salony 
Ty conajwyżej na przedpokój 
Na linii ognia chcą posłać w moją strone 
Kule znów,odłóż Colta 
Mam hawajke w opcji bullet proof 
Nyguzz szkoda słów tego 
Rozkmiń zworkte 
Węgatka Adama -zrobie z niej szarlotke 
Mam prywatną Hiroszime ,bomba punchów 
Zacznij stawać już w kolejkach dla kombatanów 
Ja,mam tu pro,bullo MO 
Click Click Nyguuz 
Czuje Twoją niemoc. 
Czujesz co tu sie kroji 
Wystarczy Twój ruch 
Mam wojenne metody 
Kurek odciąga kciuk 
Na linii ognia stoisz 
Módl sie o cud 
Już jesteś w czarnej folli 
U progu snu 
2 Pih: 
Na wstecznym lusterku 
Huśta sie z plastiku Boża matka 
Na miasta rogatkach rozłożona kolczatka 
Na Twoim czole głeboko 
Czapka uszatka 
Jai Ty my łzy,koniec farta matnia 
W komorze pocisk jak light 
Ostatnia droga 
Możesz boso zejść jak heaven gates 
Z butami na nogach 
Naciskam spust zwalna sie iglica 
Uderza w spłonke naboju 
Słyszysz wystrzał 
Pierwsza kula 
Miedzy uszy dziura 
Żeby miały gdzie wiatry 
Z Twojej dupy gwizdać hulać 
Już nikt po cichu w duchu sobie nie myśli 
Że ktokolwiek gdziekolwiek 
Może mnie przyćmić 
Na Ciebie szkoda ołowiu synuś nie brudź spodni 
Jesteś tyle wart co sinus 180 stopniu 
Jestem w Twoim życiu czarnym dniem na Wall Street 
Czerpanie Mc's zywcem 
To moje hobby 
Sześć stóp pod ziemią 
Aż skonczy sie tlen 
P.I.H 
To jak Holly day 
Dziiaj nie solo 



Razem ze swoją bandą 
9 kompanią 
Pierdolone komando 
Czujesz co tu sie kroji 
Wystarczy Twój ruch 
Mam wojenne metody 
Kurek odciąga kciuk 
Na linii ognia stoisz 
Módl sie o cud 
Już jesteś w czarnej folli 
U progu snu 
3.Pyskaty: 
Detektor ruchu namierzy juz serce 
Sie modlisz 
I chodź bije wściekle 
Zaraz pomoge mu zwolnić 
Odbij synek szanse masz nikłe 
Już ładuje pancze w magazynek 
Podziurawie Cie jak dykte 
4.Pih: 
Za małolata każdy z nas 
Chciał być jak John Wayne 
Przyszedł czas tracić twarz 
Jak Cur Cobian 
Dum dum są tuż tuż 
Wystarczy ruch,ruch 
4 sciany tapteuje Twój martwy mózg,mózg. 
5.Pyskaty: 
Każdy strzał trafia w czuly pukt 
Jak dłuto ( i giniesz !!) 
Szlak masz przetarty 
Podziekuj mamutom 
Tu to wstyd i to nie jest mit (patrz!) 
Rzucam punch na bit kolejny strzał w twarz 
6.Pih: 
Wierze ze tak masz ziomek-tez tak miewam 
Ostatnio sie usmiecham tylko na pogrzebach 
Nie do namierzenia 
Lepiej nie czaruj 
Znasz Piha znikam 
Z każdego radaru 
Czujesz co tu sie kroji 
Wystarczy Twój ruch 
Mam wojenne metody 
Kurek odciąga kciuk 
Na linii ognia stoisz 
Módl sie o cud 
Już jesteś w czarnej folli 
U progu snu
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