
White House Records, 5-Ty (ft. Pokahontaz, Grubson)
Powiem ci nim odkryjesz kartę
Że samo granie w to nie jest łatwe
Wiec zanim skomentujesz na parter zjedź 
Bo poznać historię i wiedzieć co jest 5
Mimo iż różni ich charakter
Zobacz, trwa przygoda jak, jak (?)
Od lat życie przelewane na papier
Nie na pokaz, 
To Fo-Fo-Fokus, Rah, Pokahontaz

5-Ty Element to wiedza, jak mówi KRS
A nie jointy 
Każda decyzja to test
Wiesz jak check pionty
A ty jesteś kierującym
Podobno wiesz czego chcesz
Wiec kiedy drogi przecinają się i tworzą kąty
Chodzi o to by się wznieść, poszerzyć horyzonty
Jeśli mam dotrzeć gdzieś, pierdole twoje sądy
Opinie i osądy, wysyłam swoje sondy
To będę moje 4 kąty, ten jest piąty, wiec

5-Ty Element to wiedza, jak zmniejszyć dystans
By stać się tym co robić 
A nie stać jak 
Pójść po rozum do głowy
Zrzucić okowy lenistwa
By wiedzieć co i jak
Musisz wiedzieć co i jak
Na przykład czy zasuwać - wolisz pieniądze czy czas
Jeśli ci mówię do ucha czy możesz mi zaufać
Zajawka kipi od lat
Co wspiera hip hop, 
mój rap czy bardziej 
Czy bardziej kapy na puchach,
Czy bardziej lans na Full Cap

Powiem ci nim odkryjesz kartę
Że samo granie w to nie jest łatwe
Wiec zanim skomentujesz na parter zjedź 
Bo poznać historię i wiedzieć co jest 5
Mimo iż różni ich charakter
Zobacz, trwa przygoda jak, jak (?)
Od lat życie przelewane na papier
Nie na pokaz, 
To Fo-Fo-Fokus, Rah, Pokahontaz

Cóż to Kodex 5
Na nim Grubson, Pokahontaz
Wielki, kto?, jaki kąt masz?
Lepiej kup to a nie ściągaj

Wiec za 5 Element
Cytuj przeszedł za scenę
Szitu daje natchnienie mam swym fenomenem
Istny suplement bytu
Nie znany mi substytut
Uzupełnienie jak dla nurka butla z tlenem
Wiedza pełna profitów
I umysł bez limitu
To zespolenie, niczym woda plus cement
Znam cenę szczytu



Jak (?) do bitu
I tu mam wenę, przytup!
Słowem, wiem co powinienem
Wiec napadam, ronbie włam
Otwieram ci ram
I tam piąty pcham
Mam to tam
Nie kitram jak cham
Ja tez sam go ćpam
Niczym gram
I czekam u bram
Polecam a nie łgam
Łamiemy ten chłam

Ludzie, pragnienia sa jak nierozłączki
Do drugie wciąż wodzi pierwsze za rączki
Co mówię, to wchodzi za znam bolączki
Ten budzik wybudzić chce cię ze śpiączki

Powiem ci nim odkryjesz kartę
Że samo granie w to nie jest łatwe
Wiec zanim skomentujesz na parter zjedź 
Bo poznać historię i wiedzieć co jest 5
Mimo iż różni ich charakter
Zobacz, trwa przygoda jak, jak (?)
Od lat życie przelewane na papier
Nie na pokaz, 
To Fo-Fo-Fokus, Rah, Pokahontaz
To Kodex numer 5, Piąty Element!
Piąty Element!
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