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wjeżdzma na klawy
cały sznyt, DIL gang banda
Wandal klasyczny wychowany na WU Tangach
bangla to sobie ziomek w lato na łajbach
to co na nocnych sesjach
urodziło sie na majkach
tu każdy z nas to przezył
od melanży na zwierzaka
po odkute skute głowy
co chwilę jakaś draka
nie zapomniałem nigdy jak stawiałem pierwsze kroki
w hiphopie zostać sobą, a nie szmacić sie za drobne

taki św. jak św. z Bostonu
nie świecę przykładem jak …
mówię poważnie na poważne tematy
nie jestem produktem firmy Matel
z niejednego źródła wodę wypiłem, 
to kształtuje charakter
jestem bierny swoim ideałom
ziomuś e vival l’arte!

teraz LP Bob One Bas Tajpan
real talk, a nie chore wizje
opowiadamy o tym jak tu żyjemy
politykom zostawiamy fikcję
różnie tu bywało kur* jak w życiu
co krok to kur* OS
szczęście jednak sprzyjało, bo ma kto odebrać sygnał s.o.s.
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tutaj każdy z nas zna doskonale chodnik
nie ma tu windy, są tylko strome schody
nie do przejście progi
one nie, nie istnieją
szacun dla załogi, elo
razem ścinamy zakręty
często ostre jak brzytwa
zawsze bez szwanku, a w koło gonitwa



nie bierze udziału nigdy w szopce dill gnag
Czysta zajawka, tohip-hop na streetach

żaden z nas nie jest święty
a co święte wie każdy
nie kumasz i naruszasz, przejść nie masz szansy
tu o rodzinie typie, to nie ma gadki
to fakty ,to granice gdzie sie kończą te żarty
jak sie nie zgadza soso, to jest fatalny błąd
jak nie ogarniasz fazy, też nie ogarniesz go
to walka z losem i to bez rękawic
rzeczywistość a nie kur* trudne sprawy

to co najlepsze, to nie jest za darmo
jak ktoś nie kuma tego gdzies nie ogarnął
klasyczny lot, zawsze jest albo, albo
albo zrozum, albo łykasz to jak głębokie gardło
powiedz jak jest, ale nie mów nic więcej
o tym ze kiedyś to było, albo jakos to będzie
znam te gadki po 0,7ce
na swoim sie tu kręcę jak klulka w ruletce

żaden z nas nie chce zrobić ci krzywdy
chyba ze zrobisz coś czego nie wolno
jeszcze raz: twoje ziomki to pizdy
wydarzenia z pierwszej ręki, nie wierz plotką
nie ma szans
nigdy nie mów nigdy
wybierz słodkie kłamstwo, albo prawdę gorzką
wpadam w trans, tną niczym brzytwy
z tej gonitwy wychodzę na prostą 
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