
STOCHU x BUSZU x BUCZER x ZDUNO x JNR, CO CIĘ TRAPI? 
CO CIĘ TRAPI? 
Ej, co cię, co ci trapi?
CO CIĘ TRAPI? 
Ej, co cię, co ci trapi?

Osz, kur* wpadł Stoch
Czyli skill flow ultra 
Kot w butach, zniszczyliby
Chcieliby coś ugrać
Odmulam, bo gra ….
Ta gęba okrutna …
Niby do jutra
Powiedz co się trapi
Newschool, trueschool, t-rapy?
…Gimby, wolne żarty
Wróć półmózgu do szkolnej ławki
Stara szkoła, nowa szkoła, wojna, wojna
Dystans, dystans, kto chce zabić?
Kto lepszy, kto gorszy, fotka, fotka
Insta, insta, modne snapy
Ja mam wyjebane na podziały stare
I chce hajsy, kwit i by to było git 
.. dziś w mig
I do tego jeszcze powiedz proszę # i syf 
Powiedz mi, powiedz mi
Co cię, co ci trapi dziś?

Wbijam synu bit to tu pizga pięknie
OD zawsze stary w tym słychać serce
Rozp* cała klika, LD
Co cie trapi weź przyznaj wreszcie
Z miejsca widać kto jest w będzie
Szefu na klipy tu rzyga te penge
Do przodu stary ta firma wciąż będzie
Zobaczysz jak na Insta wejdziesz
Siedzi taki mały Nikoś Dyzma we mnie
Jadę tu na vibe, fame-ie ..
Generalnie młody Carter jest
No co cię, co cię trapi
No powiedz co cię trapi
Na jednostce zwą mnie falą
I nich to cię kocie trapi

CO CIĘ TRAPI? 
Ej, co cię, co ci trapi?
CO CIĘ TRAPI? 
Ej, co cię, co ci trapi?

Przyszła moda
Teraz gimby czują to
Ja jarałem się tu Jamesem
Jak miał ksywę ,…
Mało kto pamięta tamte czasy, brat
Lazy flow, play circle
Look, look, look what I’ve got!
Czasu szmat minął od tamtej pory
Sorry, bo to my byliśmy w Polsce te pierwowzory
Sorry, możesz się wkur*
Pierd* to, idę się zapić
I w chu* mam co cię trapi
Moda się zmienia, zmienia się punkt widzenia w kulturze
Nie nosze rurek, mam na to jaja za duże
Twoje minimum być  
And go fuc* yourself



Lecę na T-rapach od kiedy pojawiłem się w grze

Dawaj bit, zaraz szlag mnie trafi
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