
TEDE & SIR MICH, MONIUSZKO FLOW
Chcą tu zabronić mi śnić sen
To muszą podgonić myśliwce!
Zrozumieć mnie, z nich nikt chce
Nie idą do kłębka po nitce
Tafla jest giętka
Prawda jest miękka
Do nich wysyłać monit chcę
Mówią mi Te i mówią E i mówią D i znowu E
Ja mówię U, ja mówię S
To gra pozorów tak mówią to ej
Każdy kolejny kmini sen
Pierdolą piłkę swojej publice
Ty mistrzostwo w piłce
Za to Pulitzer nie za to Police, ej
Taka nagroda prawda się chowa
Ma swoje miejsce za populizmem 
Bo kocham moją ojczyznę!
Trudno to pojąć jak patrzą i stoją
Ja włączam loyal flow system, kurwo!

Moniuszko flow
Moniuszko flow
Co?
Moniuszko flow

Pod Pekinem ej
Back in the days
Masz rozkmine!
Pullover from USA!
Tam go kupiłem, sam go kupiłem
Pociąg do gwiazdek i pociąg do pasów
To mam jeszcze z czasów jak się rodziłem
Zimna wojna, śnieg na chojnach
Wiesz Polska była trochę Rosja
Ameryka taka wolna
Dla dzieciaka taka flaga to synonim dobra
Pierdolony raj w sumie o nim, Boga nie "dobra"
Dlatego tyle tych flag mam to zadra jebana trauma
Nie da się tego już zabrać 
Arab i tak bez tego bangla!
I nie ma na to terapii 
I nie potrafi z tym nic zrobić nikt
Śnić Amerykański dream
Robić, robić Polski, treat

Kochani i rączki w górę
W górę wysoko, mocniej!
Jedziemy!

Moniuszko flow
Moniuszko flow
Co?
Moniuszko flow

Sorry, słyszę, że robię to nie po Polsku
Cały ten oldschool
W betonie tonie po prostu
I to nie prostuj nie leje wosku
Nie wróżę z fusów wiem co jest Pięć
Patrz w moje oczy, morze czerwone
Twoje są przerażone, bang!
A propo Don tu to kminił
To ja to on, biali murzyni
I jadąc toyotą 4 runner



To miałem te same American dreaming
American bambini, lutery mobilni
Cztery głośniki rap mi dymi, jadę!
Marry na chilli
Jak będę miał Marry na chilli to będą mi jeszcze leczyli to slow
I jak się ogarną to dojdą do wniosku, że jestem nie bardzo "slavic"
I tak to zostawić
X-Factor mnie tutaj nie wstawił
Ciągnąc mi fiuta ustami, kurwa, po prostu zamilcz!

Tak jest, lecimy kurwa pod sufit!
Teraz kurwa teraz będzie najlepszy drop

Tam jest Sir Mich, tu jest Tede
Musisz wiedzieć - tańczymy jak Mick Jagger
Do rana, jeszcze dłużej
Wszystkie ręce w górze
Czerwieńsk, podnieście ręce wszyscy!
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