
Szpaku, BAJKA
życie jak zakręt
w który musisz wlecieć bokiem
albo zjebiesz cos po drodze
albo ło cho cho
nie widziałem klamy nigdy
nie dałem tu pary nigdy
a tamte blizny ciągle mówią mi że:

byłem czarny jak diabeł
od syfu, w którym tu żyłem
bo tylko zło, zło , zło
a chce wyrwać się na chwilę

to nie czasy pod klatówą
no bo inną sztukę robię
ja to ten zielony goblin
no bo znowu bombę robię
to już 10 butla
dżina nie ma jak nie było
żadne wersy o ruchaniu
szmat  nie żyje tak
Nie dostaniesz kota w worku
jak nie wrzucisz mnie do niego
czekasz na moje CD
jak na legal Merry Jane

znowu latam gdzieś po nocy
jakbym wjebał anakondę
w moim dresie parę sztuk
jakbym jechał w trasę z ''Dowcem''?

ci nowi Mc
brak im autentyczności
nie zmyśliłem tu nic
to zawsze tępiły bloki

nosze maskę jak Dosu
no i ten sam krok
kitram buch  w dużych bluzach
to mój Rock and Roll

nikt nam nie zabroni marzyć
dzieciaku weź to rozkmiń
ściema jak duża blizna
zawsze ja będziesz nosił

Morda przy pigule mówi że zrobie kariere
I to real talk nie wymyśliłem wizerunku
żeby być artystą.Mówili SZPAKU mi od
małolata więc czemu mam ksywa zmieniać 
i na inne sobie latać NIE!
SZPAKU z PWS Młody Simba to logo
nie leci 2pac w głośnikach
leci ''Kodak do bata''?
gnata w gaciach nikt nie nosił no
bo na gaz to nie gnat
złote zęby mi nie świecą 
wystarczy że świece ja
znów błyszczymy na ulicach
jak Białas i Kazan
Pomógł Koldi, Kobik, Paluch, bo popchali nagrania.
dla ziomali zawsze Salut
niech to wleci na blok 
przez ALC do BOR



zrobimy sos
który to sezon ja gram tu
o tron moje słowa to ogary
które karmił Ramsey Bolton
za dużo ciepła w rapie jakbym
opierdolił pikse
kręcisz bajki jak Pixar i chcesz
za to kur... kwit psie?

wszystko się kręci jak ten Diabeł tasmański
To Loonely Tone, ciągle słyszę jakieś bajki
yeah yeah!    nie mam czasu nawet kłamać
idę po swoje z buta
jak Tony Montana
wszystko się kręci jak Diabeł tasmański
To Loonely Tone, ciągle słyszę jakieś bajki
nie mam czasu nawet kłamać
idę po swoje z buta
jak Tony Montana
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