
Afront, Forum
Wiesz ziom mówią weź się kontroluj  
ale gdy jestem na forum  
nigdy nie spuszczam z tonu  
mogę mieć ze 12 lat i po trądzie krosty  
lecz gdy na nie wbije mam przywilej - czuje się dorosły  
nie milczę jak Irek  Krosny pisze posty i jest jazda  
pewny siebie jak przy karłach kark postury 2 na 2  
zapamiętasz ten komentarz kiedy ci pojadę  
cale szczęście że mama płaci za Neostradę  
tutaj leszczom zrobisz kaźnie  
wcześniej miałem CB radio ale nie brali mnie poważnie jestem jeszcze przed mutacja  
lepiej uważaj gdy klikam zagraża Ci mój forumowy  jihad  
gdy pomykam po internetu plikach  
mowie strzeż się bo nie jestem już dzieckiem  
zaraz komuś nawrzucam później odrobię lekcje  
czym prędzej się wyloguj przy mnie wymiękł już niejeden goguś  
o wszystkim dowiesz się na moim blogu  
Nasze forum nie jest dla leszczy  
Nasze forum jest większe niż forum Romanum  
nasze forum to nie jest byle jakie forum pizdo  
wwww forum hip hop  
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Nasze forum jest większe niż forum Romanum  
nasze forum to nie jest byle jakie forum  
wwww forum hip hop  
Mam komputer w pokoju a w komputerze forum  
na forum mam kolegów oni tez siedzą w domu  
mamy paru wrogów frajerów z innych forów  
walczymy z nimi a admini maja z nami sojusz  
na forum jestem kimś nikt mi nie podskoczy  
nie wiesz z kim tańczysz - sprawdź mój profil  
jestem  pimpek zawsze pisze grypsem z shiftem  
jak mnie wkurwisz to Ci wyśle spam na skrzynkę  
zjebie ci system mój ziom to haker  
jeden  sucker ma już trojana za nie jaranie  sie rapem  
mój nick to klata mam kozacki awatar  
mój tata też ma net i grasuje na czatach  
kocham hip hop mam już tysiąc albumów  
a każdą nowość szybko  wyczajam na  emulu  
znam cały polski rap jestem jego znawcą  
nie słucham tylko tego chujowego składu Afront  
Nasze forum nie jest dla leszczy  
Nasze forum jest większe niż forum Romanum  
nasze forum to nie jest byle jakie forum pizdo  
wwww forum hip hop  
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