
WilkoŁaki, VIVA JUGGALO
Od dziś jestem klaunem, który jak katana łby tnie,
a po wszystkim krew tryska jak fontanna w Sidney,
zbij więc, moja wartość dla nich śmiechu warte,
więc ciekawe czy do śmiechu będzie im z podciętym gardłem,
mam Cię - mój cyrkowy występ słynie,
z tego, że skaczę po Twojej głowie jak po trampolinie,
changing life changing hard changing, changin bitches,
Od teraz jestem elokwentny jak sam skur...
..cze łapią mnie skurczę w ośrodku Mózgowym,
Bo Ci sami co grali latami tną wciąż kupony,
Spod zasłon pada światło jasność tańczy tango,
Na hasło popularność walczy z ciemną barwą,
Poprawność to ich wartość nic ponadto ziom,
ja biegnę naprzód #Usain Bolt,
Jugallo, bo napawa mnie clown Bragga wciąż,
A okazja nadarza się sama boy, juggalo, juggalo.

Rebranding głupku Rebranding new school,
Rebranding restarting wre czajnik w mózgu,
rebranding dla Was, bo chce ruszyć w trasę,
i grać w takich wioskach, w których nie grał nawet akcent,
właśnie nie chce być pośmiewiskiem kminisz,
i ściągnąć maskę, z której śmiali się jak z świni,
im starszy, tym lepszy jak Ibisz i Bisz,
Kmiń bitch to image więc i licz i milcz,
ich styl tak prosty, wciąż nie dotknął ich postęp,
już ciekawszy jest unboxing Małgorzaty Kożuchowskiej,
fan pornografii, skryty, ale niewyżyty,
jestem jak Katniss - ciągle szukam pity!
Co krok to sztos - jak Tarantino,
o włos ten gość - dorównuje mainstream'om,
mam dość, bo wciąż gdzieś z tyłu ziom,
boy to przełom, go nazywają.

Yo,yo Juggalo, ksywa rozpierdalator,
wraz z rodziną swą tworzę własny Riddle Box,
mój pradziad to farmer, miał dwa hektary farmy,
i to on wymyślił pierwsze zawody w chicken hunting,
Great Milenko, puść te mięso, to jest właśnie piękno bitch,
I got it for the low low, and I'm in love with the KICZ
Juggalo, chyba ma te flow...
Juggalo, ksywa rozpierdalator.
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