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JP- jestem porządny, jestem porządny.
JP, Firma.
1.
Wielu tak naprawdę nie wie, 
o co chodzi nam z tym JP. 
Przede wszystkim jestem porządny, 
przemyśl dobrze moją zwrotkę. 
Wielu głośno krzyczy jebać, ale brak im elegancji, 
jestem porządny to JP, rozum od dziś tak ten napis. 
By być naprawdę w porządku, krzyczeć JP nie wystarczy, 
abyś rozwijał swe życie, bo to JP logo w tarczy. 
Nawet do góry nogami i tam zawsze będzie JP,
choćby się nawywracało, zawsze bądź porządny, chłopie.
Ile dobrego dziś zrobisz dla ludzi w swym otoczeniu? 
JP niech mobilizuje byś porządny był człowieku.
Ref.
JP jestem porządny, 
JP jestem prawilny, 
JP jesteś piękna, 
to morał jest i puenta. 
JP jesteśmy porządni, 
JP jesteście piękne, 
JP jesteśmy prawilni, 
życie zmieniajcie na lepsze.
2.
Wiem, co to braterstwo, dobrze to znam, 
starszego brata mam, z nim kawałki nagrywam. 
Jestem z ulicy, ale nie jestem cham, 
bo ziom trzyma, taki mam życiowy plan, 
żeby zostać raperem, 
żeby nie być zerem. 
O to mi chodzi, żeby właśnie tak było, 
żeby nic się nie zmieniło, 
żeby życie na czarno mi się nie śniło, 
z tego powodu muszę być elegancki.
Postępuję według zasad,
w mojej głowie styl i klasa, 
JP jestem porządny, 
posłuchajcie małolata, 
który dobrze wie, 
o co chodzi w grze, 
aby być porządnym całe życie. 
JP trzymam się tego, 
JP nie daję przekazu złego. 
JP i wszystko gra, 
JP ekipa porządna.
Ref.
JP jestem porządny, 
JP jestem prawilny, 
JP jesteś piękna, 
to morał jest i puenta. 
JP jesteśmy porządni, 
JP jesteście piękne, 
JP jesteśmy prawilni, 
życie zmieniajcie na lepsze.
3.
Dziwią się, że krzyczymy JP, zarzucają arogancję. 
Widzisz naszych przyjaciół niewinnie skazują sądów kolejne instancje, 
lecz tym co najważniejsze będziemy zawsze mówili, 
trzeba być porządnym człowiekiem i się nie wahać ani chwili. 
Łatwiej krzyknąć jebać niż ponieść konsekwencje, 
weselej na imprezie, smutniej jak skute masz ręce. 
Ilu takich bohaterów w towarzystwie pozerów, 
co złapią ich z gramem trawy, dają od kopa hurtowo kolegów? 



Pomówienia zbierają żniwa, szmaty kłamią, żeby się wychylić, 
instytucja świadka koronnego, niewinnych wtrąca do celi. 
JP jestem porządny, JP jestem prawilny. 
Sam kierujesz swoim życiem, myśl mądrze, nie bądź dziecinny, 
wokół szuje, chachmenciarze, niesumienne łby, plotkarze, 
pod przykrywką dobrych chłopaków, chcą kreować swoje twarze. 
Niech JP będzie widać wszędzie, uliczne graffiti, na skórze tatuaże. 
Ten rap przeciwko kurestwu, to jest spełnienie moich marzeń.
Ref.
JP jestem porządny, 
JP jestem prawilny, 
JP jesteś piękna, 
to morał jest i puenta. 
JP jesteśmy porządni, 
JP jesteście piękne, 
JP jesteśmy prawilni, 
życie zmieniajcie na lepsze.
4. Krzyczą, krzyczą głośno JP, ale co wam przyjdzie z tego, 
jeśli w swoim młodym życiu nie ma nic pozytywnego? 
Nie chodzi by tylko jebać, ale i na lepsze zmienić, 
bo fala prymitywizmu człowieka sięga korzeni, 
ale zrozum nic nie zmienisz, prędzej sam siebie zajedziesz, 
jeśli nie będziesz porządny i zmian nie zaczniesz od siebie. 
Przecież tu chodzi o rozwój, swego ducha ulepszanie, 
zobacz w końcu był ten aspekt, mobilizuje ubranie.
Ref.
JP jestem porządny, 
JP jestem prawilny, 
JP jesteś piękna, 
to morał jest i puenta. 
JP jesteśmy porządni, 
JP jesteście piękne, 
JP jesteśmy prawilni, 
życie zmieniajcie na lepsze.
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