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Taa Najlepszy sort jest tylko stąd.
Tylko tu z nami nie ma lepszej biby
Tylko tu z nami nie ma lepszej ekipy
Typy od bani?
Czytaj Kooperacja
Ogólnie znani reprezentacja miasta.
Przy nas niunie pragną kręcić tyłkiem
Rano nie mówią, że to przez pomyłkę,
Ziomy na chwilkę lubią wpadać tu.
Po godzinie wychodzą zajebani w chuj.
Opcji ful tylko tu czas nie mija
Każda [?] chce tu na [?]
Każdy ziom chce nawijać z nami w tym Tracku
Ale szef zrobił dla nas ten bit chłopaku
HAŁAAAS
Tylko tu na koncertach nie wychodź z klubu gdy jest dopiero tu 1:00
Tu mam przyjaciół moich ludzi i pannę
Tylko tu czuję się naprawdę fajnie !
Tylko tu bity są tłuste jak wuszty
A biby są chudsze jak te Tracki puścisz
Śląskie kąski rap z najwyższej półki 
Kooperacja Ania Sool flaszki na stół i 
Muza na ful dziś bujamy tym blokiem 
Będziemy śpiewać jak Japońcy na karaoke
Gitara chłopie 
Wiesz co tu mam jeśli 
Moja nawijka kopie mocniej niż dzban leśny
Mam plan niecny rozkręcić imprę
Będę tańczyć a przerwę chcę spędzić z drinkiem
Podziemny rap ma [?] dla [?] 
Chodź scena jest ciemna jak kopalnia węgla
Czarna esencja tej ziemi na tronie 
Ania Sool śląskiego rapu perła w koronie
Podnieście dłonie niech wywali sztrom 
To dla Goroli niech wiedzą jak bawi się Śląsk!
Znasz ten klimat bo to tylko tu
A więc podbij przechyl 
Zapal blisko klub
Pijesz z gwinta wódę 
Z piwem Gin  [?]
A teraz pomyśl kto odstawi Ci furę
Znasz ten klimat bo to tylko tu
A więc podbij przechyl 
Zapal blisko klub
Pijesz z gwinta wódę 
Z piwem Gin [?]
A teraz pomyśl kto odstawi Ci furę
Tylko tu nie ma czasu na sen
Ten dym nad miastem to THC
Więc jak chcesz pozwiedzać to odwiedzasz Kraków
A jak chcesz się zajebać to jedziesz do Kato
Możesz narzekać



Mówić, że jest grunt
Że górnicy protestują
I że wkurwia głód
Cóż 
Tylko tu powietrze to luft
Słuchaj a jak palisz to masz słuch w płucach
Bo to tylko różnica słów jest
Tylko halbę na stół postaw będzie luz
Wiesz
To pocztówka ze Śląska od nas
Wiesz tego słucha Łódź, Warszawa i Poznań też
Cała Polska zna ten krajobraz
Tu ekipa jest w chlaniu mocna 
Tutaj biba jest naprawdę dobra
Tylko tu klimat sprzyja żebyś został
Znam ten klimat bo od zawsze tu mieszkam
Pomocy w drinach podnoszona poprzeczka
Czy jestem na koncertach czy zimuję na klatce
To jest faktem mam romans z Alkiem
Patrz, patrz
Jeśli melanż to tylko u nas w Kato
Gdzie ?
Pali się piątka 
Ile ?
Dla nas to za mało
Domówki ?
Jestem legendą jak Lech Wałęsa
Na nich obstawiam dzisiaj mój Lech Wałęsa
Gdy ciepło to teren
Gdy zimno to kluby
Te używki jak bestseller od alko po piguły
U nas coś pochwytasz zajumasz na zicher
Czyli załatwisz okradniesz na bank to czytej.
Też tak chcesz no to podbij tylko
Nie masz już siły no to się ocknij szybko
Wiem o czym mówię to oaza melanży
O to spytaj każdego który jest tutaj w branży.
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