
Ascetoholix, Grunt
[Liber]52, drużyna ASprzedamy to w detalu i hurcieNie pasuje ci to stul się szmato rękę mam na pulsieTo mój dźwięk na podziemnym gruncieWyrośnięty powoli przybierając na wadze funt po funcieSie nie bój, (nie bój się) się nie bójcieNie dajecie wiary to maszerujcieNasz owoc pójdzie w biznes, ale z treścią(chodź, chodź, chodź) weź to świeży towar nie pokryty pleśniąTo spełnienie snów, które ci się nawet nie śniąZ liryką niezależnąSięgnij pamięcią bo tam dowody na to drzemiąJedno, drugie demo, imprezyWszystko to pod ziemią bez pogoni za premiąZyskiem, zapomogą, wielkopolskie logo budowanie dzień po dniuOsiem dni w tygodniu, teraz na kolejnym stopniuRap, rap, który uzależni was jak opium[Hans]Rap zahartowany w ogniu, reszta to popiółBez sztucznych wymiotówBez próżnych idiotówBez słodkich słówekŻeby się powtarzał jak półgłówekPomyśl, a potem się brońSkłon, poznaj skłonRób uniki od technikiBo jesteś zwykłym zawodnikiemDla krytyki i publikiSkaczecie jak pajacyki do ich muzykiPlastikowe żołnierzyki kontraNiezależne żale, te słowa nie przyjazne dla wrogaRapowa, undergroundowa muzyka hardcorowaSpłonie twoja papierowa umowaZa sprawą szalonego jak krowaSalomon Kreutzwelda JacobaPojebańca, kańcaNie założysz mi kagańcaNie próbuj zakładać smyczyBezpańskie podziemie poznańskie krzyczyRap dla ulicy, rap dla ulicy, słyszysz?(Jak jest? Dobrze w chuj!)Nie słyszysz bo pizdy słuchają top listyNa co liczysz i jak liczysz5 jak pięść, już wiesz 2 tak mam takie dwie[Doniu]Wiesz Hans czym jest gmach bez fundamentów?(jasne, że wiem)Dmuchasz i rozpieprza się jak domek z kartTo nic niewart przekaz i zerowy stylA brak pokory, silna wieczna opozycja to myA gdzie hip-hop co ruszać miał z założeniaNaraz sprinku mnie wkurwia dlatego zmieniam toLejąc nowe brzmienia na głodne uszyNareszcie deszcz po latach wielkiej suszyTo będzie wszędzie i wbija ci się w czachęTo dobrze, bo ustęp A wspomagany 52 paragrafemNowym trafem wielkopolskich ulicRapowy cyklop, który właśnie przemówił[Kris]Tak, przemawia jak wulkanWyrzucając z wnętrza serca na brudne podwórkaGorącą lawę i pyłPrawdę którą ktoś skryłPatrz w tył, czas nie zataiszSą ślady, stare osady żyzne jak mady, eskapadyZdjęcia w prywatnych kronikach i w albumachUndergound, gdzie?W duszach i w rozumachChyba już kumasz, nie wzięliśmy się z nikądGraliśmy za friko, walczyliśmy z krytykąI tak będzie nadal (dla nas)Nie ma tematów o których mówić nie wypadaBez ograniczeń swym językiem ci wykładamByś teraz odetchnął od pop gówna i technoWkrótce oni zdechnął, a zobaczysz, że rap przetrwaWchodząc o własnych nogach na wyższe piętraZe złością psa, z szybkością ebola wirusuA bez przymusu, 2001 rok eksodusu[Deep]Każdy z nas gra sam, to jeszcze pół biedyPada na ryj Van Damme jak zbity pies kiedyNajwyższa instancja w pełnym blaskuMam was w potrzasku, a Asceci winnych wieszają na paskuSłyszysz nas styl co w pył zmienia twe egoJak Tyson Gołote zostawiam cię pogrążonegoMartwego, bo wszystko z czego byłeś taki dumnyPrzy nas traci sens jak pieniądz w obliczu trumnyPatrzysz jak z dumą wyrasta z pod ziemiMonumentalny skład kładąc cień na twój szmat (52)Bo ile to już lat gówno śmierdzi na topieMy błyśniemy a ze wstydu gówno samo się zakopieAnakonda dorastała w tajemnicy pod wamiZatruwana kiepskimi rymami, wybił dzwoń 52 razPełen skłon, bo nadszedł nas czasStoimy w pełnym majestacieA szuje pociągają nosem, podciągają gacieUwięzieni w własnym strachu jak zęby w aparacieI co rozdziewasz gębę, ja nie zniknęPrawdziwy hip-hop wykręca żołądek, to dopiero początekA więc nie wywalaj gał pało, 52 znowu dojebałoA dojebało, tak ma być, tak!52, 52, 5 razy 2Drużyna A, drużyna ADwie pięści, AscetoholixOborniki PoznańWielkopolskie podziemieWLKP, właśnie to najbardziej cenieNa gruncie podziemia, dokładnieWLKP, WLKP tego chceZe złością trwa52 x5Drużyna A x6Kris, Doniu, Liber, Deep, grunt
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