
Szesnasty x Bisz, Bądź Życia Królem (LukaMono Blend) 
Szesnasty:
Jesteś taka jak każda
Świat Ci się kończy na najkach
Chcesz mi mówić o najbach
A ja słyszę tylko pampararampam
Jesteś taka jak wszystkie
Będziesz mówić cokolwiek by błyszczeć
W towarzystwie nie musi być prawda
A ja słyszę tylko pampararampam
Jesteś taki jak każdy
Byle zapić, co weekend mieć jazdy
Nie potrafisz inaczej, jest gadka
Tylko o tym jak pampararampam
Jesteś taki jak wszyscy
Biceps, plecy, ciało kulturysty
Mów jak leczysz kompleksy tym gryfem
Pampararampam - jedyne co słyszę

Bisz:
Urodziłeś się królem, pokaż wszystkim koronę kłów
Berło pięści wznieś jak księżyc nad morzem głów
Twój tron nosisz ze sobą ciągle na spodzie stóp
Nie szata czyni króla, masz na sobie tylko spojrzeń rój
Niebo jest twoim dachem, orszakiem - ptaki o świcie
Błazny - masy dla ciebie jak ty dla nich, bo żyjesz poza ich pogonią I za czym
Za słoną cenę zapłaci każdy z nich, gdy obudzi się, za zasłoną nie ma nic
Poza spokojnym oddechem pierś bóstwa rozszerza się wszechświatem
Potem zapada się w punkt
Aby na nowo wziąć wdech I spokojnie się wzwyż wznieść –
Cichy proces, żaden wydumany big bang
Między ziemią a niebem jest człowiek
Z głową w chmurach stąpając twardo przewodzę
Przez moje życie tę siłę, która czyni ciężkość lekką
Baranek, który jest lwem, jestem piękną bestią
Zmieszaj najjaśniejszy błękit z jak najgłębszą czernią

Wszyscy, którzy wrócili z biegunów zawsze będą ze mną
Weź najciemniejszą czerń, zmieszaj ją z jasnoniebieskim
Wyzwolony od zwycięstw I klęsk obserwuj ich zmierzch w...
Indygo, indygo, indygo, indygo, indygo, indygo, indygo

Szesnasty:
Jak dzieciaki są słabsze to besztasz
Potem niesmak jak dostajesz wpierdol
Pampararampam słyszałem, na pewno
Jesteś taki, no właśnie, jaki jesteś?
Jesteś jakoś, tak bardzo nie wyraźny
Jestem pewien, ze stać Cię na znacznie więcej
Usiądź i na spokojnie pogadajmy
Jesteś taka jak reszta
Tutaj bakasz lub latasz po kreskach
Jest imprezka, twój idol gra - klaskasz
Krzycząc tylko pampararampam
Jesteś taka jak inne
Do chłopaka " ej skarbie, bądź przy mnie"
A gdy wraca on wcześniej niż wrócić miał
To zostaje was na pampampampampam
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