
Śliwa, Born loser (ft. Floral Bugs)
Nie dla mnie t-shirt z napisem ‘Born loser‘
Jak wchodzę to mówią: ‘Śliwa, ty kocurze!’
Od dawna nikt cie tak nie urzekł 
choć tchórze mówiły ze nic nie ugram już w tej turze
niemożliwe nie istniej, spytaj Toma Cruise
jestem wojownikiem z dobrym sercem
taki trochę Różal
hejty maja ze mna piekło
już pomijam chuja w uszach
są tak jak anty muza
ty wiesz ze mnie to nie rusza
excuse mua, escuse me and ….
przepraszam za ten syf, który wszystkich zmiótł
ramiona wzrusza, dalej patrzę w przód
kozak bez pucy, jak pucybut
jak walę to nie w drzewa jak woody wood
bo mam tyle tego ze musze mieć długi loop
ja i rap to para jak Robum Hood i Wookie
wie ze wejdę na en szczyt nawet bez nóg i chu*!
Po tych wersach rzeźnia jak …
Jeszcze 10 lat wstecz Śliwa młody wilk
Kurwy nie chcą się pruć bo mam wielki skill
Oni to Mini Majk a ja Saq Onill
Jak wbijam na majk to szlag trafia ich
Jak wbijam na majk to szlag trafia ich
I nie ważne czy rapuje czy śpiewam
Każdy mówi ze siedzi jak Szwesta
Robię co trzeba i nie mam trenera jak w Karate Kid
Znam się na rapie jak nikt
I jak w masło wjadę w bit
Jakoś się nie kończą te tematy mi
Progres ze o ja pierd*
pojebany typ!
długo stałem w miejscu jak chcieli mnie zabić
musiałem się z nim sam rozprawić jak B Rabbit
byłem nie ogar jak Chevy Chase
później się dziwiłem ze mało kto mi mówi cześć
a tchórze, wszyscy równo BORN LUSER
byłem na dnie
tylko w barze jak na górze
upadniesz
musisz się pozbierać choćby trawo dłużej
co dziś planowałeś mordo
przecież znasz mnie

jak chcesz coś powiedzieć to w twarz
a nie jak te chórze
chcesz wojny, to będziesz ja miał!
Umierałem w tej grze nie raz
Widoczne blizny na skórze
Walczę do końca bo ja nigdy jak Born Loser

[Floral Bugs:]
to nie born loser
twoja dziewczyna mnie szuka na porn hubie
po drugie
nie jestem dzieciakiem którego trzymano pod kluczem
dlatego widziałem już wiele
i temu zdarzało sie też
czasami dostać po dupie
wbijasz pogadać
to podawaj cene
następny 
...



i chociaż szczytujesz
to nie masz zaszczytu szczytów
norn looser

jak chcesz coś powiedzieć to w twarz
a nie jak te chórze
chcesz wojny, to będziesz ja miał!
Umierałem w tej grze nie raz
Widoczne blizny na skórze
Walczę do końca bo ja nigdy jak Born Loser
jak chcesz coś powiedzieć to w twarz
a nie jak te chórze
chcesz wojny, to będziesz ja miał!
Umierałem w tej grze nie raz
Widoczne blizny na skórze
Walczę do końca bo ja nigdy jak Born Loser
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