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Ref:
Don't agree, that I have class 
You envy, that I have cash 
Won't pity,cuz you are trash 
Why don't you kiss my ass 
I'm not gonna let u diss me 
I worked hard for what I achieved 
The haters are tryin to bring me down 
I'll continue successfully

1. Po raz kolejny witam ale nie wracam z nikąd
Bo byłem tu ciągle chociaż siedziałem cicho
Czas oddając bitom i mixom masterom 
Dbałem o brzmienie a ty? Otello
I jestem tu znowu robię nowe nagrania
By hejterzy mieli dziś o czym pogadać
A raperzy hasz tag - hipokryzja
Co drugi z nich tu Nikodem Dyzma
I będą się z bliska wczuwać w te wersy 
I moczyć się w nocy i zmieniać pampersy
Tak bardzo ich bolę i drażnię i wk***iam 
Bo potrafię robić tu rap nie z podwórka

Ref (1x)

2. Jestem Fresh jak Rockie uderzam jak Balboa 
Elektric Higway na szczyt po schodach
Moje kroki u ciebie to droga milowa
Mam swag mam bit mam sound jak Hova
Mam kota i jest lepszym producentem niż ty
Z gracja i wdziękiem dotyka klawiszy
Wole jego towarzystwo niż tych zawistnych
A ciebie mam gdzieś jeśli źle mi życzysz
Jestem tu z nowym brzmieniem konsekwentnie 
I nie spinam się by zrobić tym pengę
I oddam za free to jeśli będę miał chęć wiesz
A parcie na szkło to masz ty i twój banger
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3. Ej dobra mogę nawijać tu nie w bit
Mogę mięć słabe teksty
Ej Tak jestem ze wsi
Ale nie myśl sobie ze jesteś jakiś lepszy
Byłem tu jednym z pierwszych
Dziewięć pięć - jeden trzy
Jestem tym dziś kim ty chciałbyś być
I nie zatrzyma mnie nic
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