
Batalion 27, Powrót
1.Jorges

Powiedz kiedy powiedziałeś że batalion umarł
Ten track to powrót każdy kurwa już to kuma 
Siedzę w tym cztery lata 700 wyświetleń na youtubie
Zapytasz czemu tak mało? Bo robić na chama nie lubię
Chwile zwątpienia? Było ich tyle że uwierz nie zliczę
Lecz poszło do przodu w końcu może propsy usłyszę
że niby Jestem słaby? Ja Nie daje rady? 
Kurwa śmieszne kiedyś rozjebiemy inne składy
A ty weź lepiej schowaj swoje wersy do szuflady 
ja chcę tylko majka nie potrzebuje żadnej sławy
Usłyszałem ostatnio że niby kogoś kopiuje 
Tak zawsze jest kiedy nie mają argumentów na mnie chuje
Możesz mi ziomek w to wierzyć albo też nie 
Ale kiedyś gwarantuję że spotkasz nas na scenie
Bo nie ma rzeczy których nie da się zrealizować
Choć niby gorszy od innych bo chcę rapować

2.DMZ

Znów ramie w ramie,wers za wersem
Robimy rap wypełniony po brzegi sensem
I to jest piękne,wracamy,niesiemy prawde
Bo tylko pizda w rapach kłamie,no nie ładnie
Właśnie! wypalić to można ziomek skręta
Ja pizgam świeże wersy zawsze nie od święta
Wiesz brat,wielu składa na chama,nie fajnie
To jak widok braci Mroczków w jednej wannie
Znasz mnie? to pjona,nie? siadaj jako widz
Bo gdy zakładam fullcap jestem jak Brad Pit
I to nie kit od zero dziewięć kartka płonie
Nikogo nie udaje w życiu jak i na mikrofonie
Cenię tylko tych co tworzą to po swojemu
Xeroboy to podjebka,to jak żyć bez celu
Chcesz to nas nie lub takie życie przyjacielu
Batalion powraca a Ty wróc do refrenu ta!

Ref:

Nie od dziś gramy rap to nasza pasja
To jest powrót ekipy co pierdoli hasła
Nie od dziś Batalion skład to mocna karta
To jest powrót ekipy która wiele jest warta

Jorges

Nie znałeś nas więc najwyższa pora poznać 
Idziemy po swoje ciesząc się co los da 
Jeśli chcesz nas oceniać pierw sam bądź wzorem 
Malujemy świat hejterów na tracku szarym kolorem
Nie obchodzi mnie zdanie innych zbyt dużo fałszu
Zostaniemy tu na dłużej wytrwali jak żołnierze w marszu

DMZ

Teraz krótko,wybrałem podwórko nie biurko
Trudno,dzisiejsze czyny zobacze jutro
Mój rap nie dla lamusów,to rap dla kumatych
I pierdole te cipy co spiszą to na straty
Mówisz chujowe,nie sprawdzisz? oj jak przykro
To Batalion z Wałbrzycha więc pierdol się dziwko!
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