
Szpaku, Rick and Morty (feat. Young Igi)
pomógł mi ziomal
no bo chata zadłużona
gibon w majty
dzieliłem paczki żeby mieć do szamki
biegam po nocy jak ten wampir
pije dziki nie krew
ty mi daje za to lajki

te rapery co je grane
wpada trapa roku
nie kreuje tu gangusa, to historie prosto z bloków
w szoku suki jak to 
lata /4x
nie mam czasu 
dawaj bata bo
pierd* katar

ciągle  na bloku
i to samo to widzę
widzę ulice na której nie byłeś, ty pizdo
a ciągle gadasz  ze byłeś tu pizdo
chyba jak idziesz do sklepu
jak Szpak w pizdę to się patrzę
gdy na ciebie patrzę typie
po tym tracku masz szaringan bo kopiujesz tą technikę

nie pytaj zioma co tam w kielni mam
bo to nie hobby ze tak robi hajs
to ludzki bonus gdy już nie masz szans
boże prowadź moich kojotów żeby wyszli …
nie pytaj zioma co tam w kielni mam
bo to nie hobby ze tak robi hajs
to ludzki bonus gdy już nie masz szans
boże prowadź moich kojotów żeby wyszli …

oni rzucą vixe
ja zwinę gibona
widze Szpaku rzucał też
wiec mu rzucę słowa
trzymaj kubek mi 
ja poleję jakiś browar
najwięcej hejtu widać jak duża odsłona
składam się porządnie
mówi mi bambubi
ciśniesz mi po gaciach
chcesz obciągnąć mi
tylko dobre osoby nie płaca mi za feat
pierd * Szpaku jest tu chyba jedną z nich
nie robię nic na siłę
jestem plików głodny
musze dać mojej rodzinie nie schodzić z bomby
gdybym robił to zabiłyby anakondy
ludzi podli są
dlatego raczej palę mosty
życie dało grosze
restauracje mogę
jebać to 
plan B nie wchodził w grę
dlatego jestem mocny
wiec koło chu* lata to ze monotonny
wycisnąłem grę tak samo, ja ty grosz ty
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