
Sulin, Mejstrim
Z tą miną jakbyś się z flow minął
Zabieraj te słowa ze swoją kur* rozkminą
Fani cię rozkminią prędzej czy później
Zejdziesz ze sceny i typie zejdzie ci uśmiech
Wal w kinol, patrz jak to młody nawinął
Nie myśl chu* w tej grze z co drugą waginą
Zycie tu naginam, spadam jak lawina
Jak piłem wczoraj to pije i dziś – na klina
Jak się zabijesz ze mną to dostaniesz Darwina
Jak pijesz ze mną wiesz co zrobić z głową ..
Nie kumasz moich chorych filmów lepiej wyjdź z kina
O mnie nie powiesz dzisiaj kto się kur* z kim spina
Mam tyle życzeń ze dżin na bank nie wyjdzie z lampy
Jeśli wyjdzie to druga lampa wyjdzie z dżina
A na ból dupy pomoże tylko morfina
Chciałeś być królem, ale scena tu ma cię za syna

Na bank nie chcesz tu sprawdzić się
Będzie siara ze młody typ cię zje
Messi nadal nie lubi zbytnio mnie
Masz po mnie zjazd, to po mnie zjazd
/2x

Nich się nie wpier* skoro tu ledwo grają
Psycho w niebiosa pchają, raperzy w nosa walą
Halo, już ci nie leży ta scena i polot
Słucham ich rapu i myślę, co oni pier*
Lubię się na chlać, na barach jak szmata latać
Stówki, siódemki, połówki, gdy czapa spada
Bezmózgi piszą ze gram im tu … 
Nie było chu* na mnie, gra ta to była żenada
Twe nagie bragga składam, nie jedna tu laga pada
flaga biała Cała biała lata rozpierd* lada chwila
Luźny bit nie zrobi z ciebie kozaka
 Nawet jeśli grasz od szczyla

Daj mi te młode koty na rzeź
Podrzędne cipy co zawsze chciały mnie zjeść
Ich tripy i z lipy kazda fankę, 
Loga, metki, zjem poprzeczki na samym starcie
Daj mi te młode koty na rzeź
Podrzędne cipy co zawsze chciały mnie zjeść
Ich tripy i z lipy kazda fankę, 
Loga, metki, zjem poprzeczki na samym starcie

Na bank nie chcesz tu sprawdzić się
Będzie siara ze młody typ cię zje
Messi nadal nie lubi zbytnio mnie
Masz po mnie zjazd, to po mnie zjazd
/2x

No kto mnie zjadł? /10x
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