
Aero, Blockbuster (ft. Kobik, Kizo, Frosti Rege, Gedz)
To drzemie w nas
po to by robić hałas
żeby moja dzielnica słyszała
żeby twoja dzielnica słyszała
żeby każda dzielnica słyszała
za sukces zioma odpalam szampana
ty błagasz o featy ludzi na kolanach
ja mam tu szacunek na blokach
za to jaki jestem
i za rozjebane nagrania

viva la troya 
viva labor 
viva la polska scena
otaczam się ludźmi, którzy maja tu coś do powiedzenia
ja jestem głosem mojego osiedl
przemawiam w sowich numerach tu za nich 
Aero, Aero , Aero Aero solo – czaisz?

jestem głosem kumatych dzieciaków
tych ze szkolnej ławki i tych na trzepaku
ciągle zajęty, a od lat się gada że to wolny zawód
ja idę przez życie bvez strachu jak Paluch
chociaż ze chu* nie wiem co to będzie nazajutrz
sztywniutko trzymam sie planu
organizacja podstawą
obawy na bok
lewo czy prawo
ciągle przed siebie, ile da fabryka
ile da fabryka
wiem ze nie skończę jak Janko Muzykant
BOR i Troya – tutaj szacunek to filar
0-12 siema, nara, bez opierd* od KObika

BLOCKBUSTER, moi kumple nie gangsters
wiele sie dzieje w koło, 
musze spalić trochę zioła nim zasnę
jestem jednym z niewielu tu graczy
co odnaleźli na ulicy szansę
bardziej od ciebie błyszczy, to co wrzucam na nadgarstek
mam pasje, i za nią chęć penegę żyć sobie kur* dostojnie, jak król
żyłem na blokach
żyłem w kurortach
do dziś odczuwam ten ból
nie było cie ze mną gdy było źle
wiec teraz jedynie mordę stul!
BLOCKBUSTER nowy wymiar z szacunkiem dla starych szkół

jestem głosem chorych psychicznie wariatów
co stawiają w życiu na jedna kartę
mam swoja grupę, z nią mocno się trzymam
chu* w bijam w kartele i mafię
ci co się chcieli dowiedzieć to wiedza
gdzie się zapytać o mnie w Warszawie
wariaty z fartem
teraz już tylko szczyty, no bo była piwnica i parter

od butelek i wiader z składem
na chłodne i gorące wersy na…
tak cały czas jadę przez życie
o w rapie nie jesteś za wolny
nawet jak łapie slow motion
nawet jak lecę slow motion
nie mogą kur* dogonić mnie



a ja nie umiem zwolnić
kilka lsd do kokosowej
jakbym sie urwał z krzemowej
kreatywny skur* otwiera ci głowę
co masz mi za złe, że mówią na mnie BLOCKBUSTER?
ty zawsze uważaj
a o mnie 5 gwiazdek
 dla mnie twoje ruchy to cha cha
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