
Wuzet, Pryzmat 
chcemy być wolni w tym
ale z oddali słychać tylko wojny hymn
morderstwo na fejsie
wszczęty ogień, daje tylko dym
własne zdanie, nie tyko rym
wybić wstęp, nie tylko link
nie mogę spać bo wszystko głośno gra
próbuję wypić życie do dna
a to nie tylko drink
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sku*ysynów
karma sparzy, jak magma
jeżeli zamiast mózgów lak  masz
jeśli grasz tak
no to szach –mat
wypi*rdalaj# i już znasz nas
nie przyrządzamy pasz dla mas
a dziś wspólny język, to agresji jezyk
takie fuck off esperanto

biegną, z maczetą i klamką
biegną, biegną każdy z inną barwą
biegną i polegną
a ja wiszę jak żyrandol
gęsta atmosfera, przecięta jak karton
na tym szrocie mój styl to fantom
przyspieszam i odjeżdżam z moja bandą
ściemnianie szyby, powłoka karbon
bo dla was w ch*ja walenie jesy pożywką
jak dla walenia plankton
tylko dla was to jest banknot

skur* head shot
head lock
więc zapnij pasy, będzie lekko trząś
tutaj widok masz na lepszy kąt

przemierzam w pustostanach pier*olony 
obracając się w panice, czy macki mnie ich dosięgną
wbijam na scenę i kim jestem – wiem



jeśli widzisz inaczej, musisz zbadać wzrok
mokre ubranie i zdrapana krtań
wzgórze ..
za moich ludzi – szot
za moich braci – szot
za moje siostry – szot
dwa palce w górę
każdy track musi być 100 pro natural
podstawa lidera i ludzi w kapturach 
w ogóle jeb*ć wasz flow
mam swoje flow co zwala jak inferno
sztuczny zapał się wypala jak drewno
co z siebie wydalasz, nigdy nie trafi w sedno 
tylko uszy więdną
mikrofony i głośniki więdną
ja mam gadkę wredną
ty masz gadkę senną
jesteś tak prawdziwy jak tatuaż henną
a muzycznie ci wszystko jedno
nie zarabiasz i zdupcasz
własne zdanie, żaden kamuflaż
mój pryzmat, głodne flow i charyzma
dobry bit WUZET crew
moja płaszczyzna
wiec krytyko spiżdżaj!
znawco i groźbo - spiżdżaj!
czasami zostawiam zgliszcza
ale środkowy palec działa dla mnie jak talizman
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