
Wampir ŁDZ, Pierszy ras, PieDoEs, Dreszcze
Brudna leganza przemierza ulice miasta
Witaj w mieście seksu i biznesu gdzie
Z nieba siąpi modry deszcz
Ja już czuję znany dreszcz
Znów mamonę kręcę gdzieś
znów dziś zjadę cały Zgierz
chciałeś złapać kreskę też
ktoś już zabrał, co za pech
musisz ziomuś wiedzieć
że mcWampir to jest zwierz
Noszę Gucci , nosze dres
Bancielagi babbosz jest!

Kanapeczkę zrobię se
Miedzy stówki wkładam ser
Całą branże zjem widz
Bo nie lubię takich gier
Ja na kodach lecę play
Już nie zliczysz moich zer
Gdzieś na klatce siedzi flep
Ja w jacuzzi piję krew
Dwie karlice moczą się
I pytają co to jest
Mówię: mała łyka weź
A urośniesz sobie tez
Ona mówi ale jazz
Tak smakuje sukces mate

Najwyższy czas jest tutaj Piedoes
Jest Pierwszy ras i Wampir ŁDZ
niszczymy was
Jak Wągier niszczy twarz
A politycy szmaty od rapu wara wam

patrzysz na mnie i stoisz jak wryty
nie możesz oderwać się od tej płyty 
te wersy same się piszą 
(ghostwritter) 
młody i gniewny Michelle Pfeiffer
tekst jest tak dobry że wyrwał cię z Maczków
w chuj w nim metafor i drobnych znaczków
gwiazdki pochowane po kątach
chuja nie będę ich sprzątał 
tekst jest tak dobry że zamknijcie mordy
nawine go nawet do greeka zorby 
chcecie prawdziwej Bragi?
to stójce i patrzcie bo król jest nagi
(golas)
mam tak wielkiego kutasa że biorę dwa łóżka gdy jestem na wczasach
dobrze słyszałeś jak jadę w trasę nawet nie śpię ze swoim kutasem
mój kutas jest większy ode mnie
i czasem wymieniamy buty
mój kutas jest inteligentny
nie tak jak inne fiuty
a oprócz tego szarmancki i dowcipny i zawsze umyty
ten tekst jest tak dobry że nucą go bobry a ty dalej stoisz jak wryty 
(pizdo)

Najwyższy czas jest tutaj Piedoes
Jest Pierwszy ras i Wampir ŁDZ
niszczymy was
Jak Wągier niszczy twarz
A politycy szmaty od rapu wara wam



piedoes piedoes piedoes hał hał hał piedoes
zbijam bąki 
robię głupie mini
whiskey z biedronki palę szlugi z Ukrainy 
zajadam się iryskiem
gacie mam czyste
robisz gałe z połyskiem
niszczę oczy wytryskiem mała
nie robię minety 
jem tłuste wieprze
wyjadam z kuwety
to co z niej najlepsze 
3 po 3 pieprzę
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