
Afront, Metro
Joł Metro podkręć ten bit
wejdź sperką w pętlą
po której producenci pewno zbledną
Weź no tu dodaj jakąś stopę i tent
sklej no tu jakiś klejnot jak bb
kiedy Metro przysłał nam pierwszą partie
to wystraszyłem się mówię co jest z Maćkiem
ten ziom ma chorą wyobraźnie nie zaśnie
tnie sample nie podoba się nie znasz się
chamstwo na mic'ach plus chaos na bitach
miasto zasypia nie zasypiam ja chwytam pisak z kartką
klikam soundport klikam [?] kilka zdań bo
wypadałoby wam go opisać
wariat czy geniusz a może magik
daj klawisz leci loop tu żadnych granic
ale leci drugi loop i znów wiem że wyszło
znów uzyskaliśmy krystaliczny hip-hop
Joł Metro podkręć ten bit wejdź sperką
z pętlą po której producenci pewno zbledną
z pętlą po której producenci pewno nie śpią
z pętlą po której raperzy tracą tempo
Wiesz to ma dźwięk jaki nie ma nikt Metro
wiesz kto ma break'i z jakiś dziwnych płyt Metro
ej joł więc producenci tu Metro
Metro, Metro, Metro, Metro
Wiesz kto ma banię taką samą jak my Metro
wiesz kto ma talent jakiego nie masz ty Metro
wiesz kto ma halo żeby tłoczyć moc Metro
Metro, Metro, Metro, Metro
Do wszystkich nieświadomych co w głośnikach sprzęga
Afront skład na pętlach od Metra
możesz nas nie znać bo wbijamy w promocję
wiesz dla nas to pestka zagrać dobry koncert
niech tylko Metro zrobi przegląd
przez tą porcję winyli z czasów od teraz po retro
po chwili prześle nam podkładów paczkę
my bez wahania damy do nich czadu razem z Jaśkiem
tak właśnie przecież nie może być inaczej
nie zaśniesz po tym szybko przed słuchaniem zmów pacierz
znów Maciek, Piotrek oraz Janek
i po temacie macie konkret pozamiatane
chory zestaw wokali i mieszanych sampli
uzbrojeni w metafory niczym gangsterzy w klamki
gdy zwykły słuchacz prawie już zapadł na zapaść
robimy skok wszyscy łapska w górę to jest napad
na scenie się nie klei większość robi komercję
nie klei się jak naszym w Korei i w Niemczech
wyślemy ich do domu jak Amerykańców vietcong
po kolei dwóch ziomów z Łodzi i Metro
Wiesz to ma dźwięk jaki nie ma nikt Metro
wiesz kto ma break'i z jakiś dziwnych płyt Metro
ej joł więc producenci tu Metro
Metro, Metro, Metro, Metro
Wiesz kto ma banię taką samą jak my Metro
wiesz kto ma talent jakiego nie masz ty Metro
wiesz kto ma halo żeby tłoczyć moc Metro
Metro, Metro, Metro, Metro
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