
Analogia, No to kaman
Nie ma nic gorszego od chujowego MC
Dlatego z dedykacj&amp;#261;, bo jest ich coraz wi&amp;#281;cej
S&amp;#322;abe bity, rymy s&amp;#322;abe sukinsyny
S&amp;#322;aby rap robi&amp;#261;, rap topi&amp;#261; nie robi&amp;#261;
&amp;#321;ap miasta rap napisany przez podw&amp;oacute;rka
Z pasj&amp;#261;, uczuciem, gor&amp;#261;cy jak wulkan
A ta tekturka pusta jak karton
Bibu&amp;#322;ka, tektura, zapalarem spal to
Macha nie bior&amp;#281;, bo wol&amp;#281; t&amp;#322;uste blanty
A puste blanty niech pal&amp;#261; palanty
Wydech, id&amp;#281; jak rak, jak to zrobi&amp;#263;? ci&amp;#281;&amp;#380;ko
Wiem to, zjem to, jeszcze raz, tempo
To co mediom si&amp;#281; podoba nie podoba nam
Wi&amp;#281;c ziomboj klan zrobi to sam, kaman
Mega wpadka praw promowany przez podziemie
Nie hip-hopolo kolo uderzenie
[x2]
Ekran ten ch&amp;#322;am wypromowa&amp;#322;
Z&amp;#380;era nerwa przez te media
Nie masz serca by rapowa&amp;#263;
Przesta&amp;#324;, przesta&amp;#324;, przesta&amp;#324;
Wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; tego polskiego rapu brzmi jak pianinko Casio
Hip-hop teraz jest na przebicie wers yo
Sterylne podk&amp;#322;ady i tematy z pe&amp;#322;n&amp;#261; tandet&amp;#261;
Nie potrzebny mi sensor by wyczu&amp;#263; w tym chujni&amp;#281;
Z jak&amp;#261; selekcj&amp;#261; wydaj&amp;#261; wytw&amp;oacute;rnie
I co za ludzie jaraj&amp;#261; si&amp;#281; tym g&amp;oacute;wnem
Gdzie jest sens no gdzie jest poziom gdzie prawdziwy s&amp;#322;uchacz
Czy tu ju&amp;#380; kurwa ca&amp;#322;a Polska og&amp;#322;uch&amp;#322;a
Pos&amp;#322;uchaj co jest na topie, co ma promocj&amp;#281;
B&amp;#281;dziesz dalej si&amp;#281; zamula&amp;#263; czy mo&amp;#380;e sobie pomo&amp;#380;esz
I staniesz z nami na czele tej rewolucji
Kupuj rap p&amp;#322;yty, nie kupuj medialnej podr&amp;oacute;bki
Niech jara brud ludzi jak brud sampli nie bez obr&amp;oacute;bki
W nas g&amp;#322;&amp;oacute;d tkwi produkcji konkret
Jak Croopin' Dodgers k&amp;#322;&amp;oacute;dki na mord&amp;#281; tym pajacom biznesu
To wasz kres ju&amp;#380;, sprawd&amp;#378; to cieciu
Tak bardzo chcia&amp;#322;bym powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e si&amp;#281; jaram
Ca&amp;#322;&amp;#261; polsk&amp;#261; scen&amp;#261;, nie no zaraz
Ta scena jest spoko tylko teraz szklane oko
Daj&amp;#281; wszystkim rap bez wiedzy, o nim sam se doko&amp;#324;cz
Ja mam si&amp;#281; przejmowa&amp;#263;, &amp;#380;e hip-hop to mas&amp;oacute;wka
Zajmuj&amp;#281; si&amp;#281; dobrymi produkcjami i pozdr&amp;oacute;wka
Dla kumatych, a dla tych co tylko id&amp;#261; z pr&amp;#261;dem
Te&amp;#380; pozdr&amp;oacute;wka, b&amp;#281;dzie z wami tak jak z jointem
Wypalicie si&amp;#281;, sko&amp;#324;czycie si&amp;#281;, zgasicie si&amp;#281;
Cokolwiek, jaka wcz&amp;oacute;wka, p&amp;#322;yn&amp;#281; na bicie se
Jedyne na &amp;#380;ycie te zaj&amp;#281;cie, kt&amp;oacute;re chc&amp;#281; z ka&amp;#380;dym dniem
E, pr&amp;#281;, no to gdzie&amp;#347; mam tych s&amp;#322;abych kmiot&amp;oacute;w
Autor&amp;oacute;w od gniot&amp;oacute;w z hip-hopu topu
Dopu&amp;#347;&amp;#263; do wiadomo&amp;#347;ci jedn&amp;#261; rzecz, wiesz
To ma p&amp;#322;yn&amp;#261;&amp;#263;, a nie m&amp;oacute;wi&amp;#263; z t&amp;#261; twoj&amp;#261; biesiad&amp;#261; precz
Nie ma miejsca na ten plastik, przesta&amp;#324; bez &amp;#322;aski
We&amp;#378; przypadkiem przy swych wersach nie za&amp;#347;nij
Ja zasypiam, bo to lipa na chujowych bitach
Rozpierdala Analogia, ziomboj klika
Ekran ten ch&amp;#322;am wypromowa&amp;#322;
Z&amp;#380;era nerwa przez te media
Nie masz serca by rapowa&amp;#263;
Przesta&amp;#324;, przesta&amp;#324;, przesta&amp;#324;
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