
Sobota, Diss JONGMEN #LOCKDOWNCHALLENGE 
jedne z drugim
Jozin z Bazin
chcąc se zrobić dobrze
wciąż próbują mnie obrazić
w necie zrobić pogrzeb

lecz to nigdy się nie zdarzy
bo czuję się dobrze
a że raczej są dziwkami
ups, skończą na roksie

gówno na mnie masz
na chu* sie na świecznik pchasz
umażesz se kałem twarz
rozsiewasz rzeżączkę

co ?
nagrał filmik?
mówisz o jakimś raperze?
nie kojarzę
o tym z warszawy?
o tym z Żyrardowa?
nie wiem, nie wiem
w sumie...

Ups mordo znowu ci nie wyszło
Zrób dziś porno, mówię ci kur*
Ups i dziwko, masz tak na nazwisko
Ups mordo ssij kondom
Ups pizdo wiesz jak disco
Glisto lubisz się prześlizgnąć 
Znów kondom wiąże ze mną przyszłość
Ups i mordo

Co tam brat
znów hejt w sieci
zamieniam na hajp pomówienia dzieci
dla meni to raj
znowu pyskiem świeci
naście już lat
w pale sie nie mieści
ale właśnie tak
nie zatrzymasz treści
bo to właśnie rap
szkoda mojej pieśni
jak to jest swag
jesteście obleśni
szczam wam do jap
ups

gangster zły szczerzy kły
i podobno jest to pilne
grożą mi kolejnym filmem
ale nie ma ich na filmweb
jebać ich /2x
identycznie tak jak Pis
jebać ich
znów na bis
czy to beef, 
nigga please?
Eee.
Wróć
Cygan, please
Wróć



Aaa, jebać poprawność polityczną

Ups bebje bejbe
znów wszystko na gębę
Ups bebje bejbe
Gdzie ten na mnie glejt jest

Ups mordo znowu ci nie wyszło
Zrób dziś porno, mówię ci kur*
Ups i dziwko, masz tak na nazwisko
Ups mordo ssij kondom
Ups pizdo wiesz jak disco
Glisto lubisz się prześlizgnąć
Znów kondom wiąże ze mną przyszłość
Ups i mordo

Ups kurwa
Ale ze co do spodu
Jebać Sobotę?
Że co?
Ale gość ma parcie
Ups, pizdo!
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