
TPS, Chciałeś to masz (diss białas)
muzyka muzyką 
przydupasy się zjebały
Co bez kogoś nikt nie słyszał
wy i oni, świat jest mały
gangsterzy, mafiosi
możesz znać kogo chcesz
bananowcy mogą klepać cie po plecach 
taki fame
wysrani się z znikąd
zerżnięte z Ameryki
nikt się z tym nie utożsamia
huj w wasze płyty
nowa szkoła, autotuny
kontra życie ulicy
miałem  wam nie odpowiadać
zanim spotkam na ulicy
bedopies kto to jest?
zwykły jakiś leszcz
żaden dobry chłopak z BDG nie wie kto to jest
historie z podwórek
patrz, kurwa idzie frajer
nawet nie wiesz co to znaczy
sklej lepiej warę
sie wożą i srają
niż dupę brudną maja
nie szanują w całej Polsce
złodzieje, nuty grają
telefony z czterech stron
Żeby jechać z tym kurestwem
co zabija wartości dla nas najważniejsze! 

Refren [2x]
chciałeś to masz
I to tak się nie skończy
za słowami idą czyny
zła otchłań nocy
depcze problemy
pod nogami
co z karierą?
bez muzyki też zarabiam
a ty byś był zerem

Brudas przysmalony za to plucie w łeb dostanie
będziemy w Raszynie na ulicy Różanej
powiedz swym lamusom niech lepiej siedzą w domu
albo daj im obstawę
bo jadę z nim do spodu
rodziny się nie tyka, Żyd jebany nie rozumie
Może kurwa być po studniach, zachować się nie umie
jebał go pies, niech nie idzie na psy później
a za całe oczerniania huj kurwie w dupę
nawet nie wiem kto to jest, 
Łeb z twojej wylęgarni
on  i ten od bitów będą bici, chcieli jazdy
kończy się muzyka GiT jest przed ksywą
nic do ciebie nie miałem, z tym Solarem 
teraz prysło
szara rzeczywistość, krew szybciej napływa
nie z takimi się walczyło
pamiętaj, nie przegrywam
co ten szczur powiedział ze sceny tyczy wszystkich
teraz każdy z Wami ruszy
za słowa tej pizdy! 
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