
Słoń, KLASYG (feat. POLSKA WERSJA)
mam siłę niczym dąb
który samotnie w skale wyrósł
wiec nie przechodź obok
tych bezdusznych manekinów
nie przeszedłem sanepidu bo mam gadkę za brudną
nie musze się już przedstawiać
bo dobrze znasz mnie łachudro
kiedyś w kółko wierzyłem co mi wokół wmawiano
kiedyś wiedziałem zdecydowanie ziomuś za mało
alone in the dark
błądziłem w mroku z latarnią
dzis czuje się jakbym miał 3 pary oczu, jak pająk
popularność to dziwka
można się szybko zakochać
niejedne dzban to wpadł i zrobił wszystko na pokaz
część się zmienia jak moda
wielu się pręzy jak kur* y
mi palma odbije wtedy 
gdy zagram tenisa w dżungli 
za nami trupy, przed nami szczyty
na niebie swarów
normlane produkty
jak w czasie nielegalu 
prowadzę armie denatów
pozdro Hinol i Jano
to dla tych co za nasze zdrowie
dzisiaj piją i palą, o!

to jest Klasyg 
jak wkur* logo Onyx-u
to ten za dzieciaka latał z procą po cyrklu
jestem jak intruz
pośród tych cór Koryntu
daj to na full
niech słyszą to gówno w czyśćcu
to jest Klasyg 
jak wkur* logo Onyx-u
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Brummm jak 1.9TDI 
jadę z tym 
bit stuka jak wahacz mi 
czasem rym oldschoolowy mam jakby ...
jakby z Chin 
nie powtórzy żaden z nich (klasyk) 
w czasach gdy modna jast baja i grzeczni raperzy w pstrokatym dresie naja 
stoje 
nie dla mnie jest ta potupaja
niby dinozaur, ale patrz jakie ma jaja ha 
poczekaj, 
spierd* i nara ten raper jest jak w wpier* jak w muaitai, granat 
10 lat klasyków 
zdychaj niewdzięczna kur* 
jak ty będziesz zdychał rodzina powie: no trudno pech ale rap nie umarł, jest tu w tym ciemnym przejściu i życiu wielu ziomeczków robi złoto w miesiąc 
i nie stoi w miejscu 
mój idzie po platynę
i to nie jest newschool
jęczydupy bez skilla, fejki - jebac was grajki bez serca 
muzyka by zarabiać na cukierki dzieciak? 
jebać!
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ja pierd* ziomuś
wielkie celebryckie życie
nie mam na to chęci, parcia, nie nadaje się
i niech się niesie klasyg
i tak się  wiezie klasyg
nie jakiś plastyk, zero ksero pod publiczkę
wciąż liczą hajsy

nie wiedza co to rap jest
5 jest , elo
niedawno zżarli cyca
wiec nie wiem czym się zachwycać
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