
DANIEL DYM KNF, WSZYSTKO
PDW, PDW, a jak

Mam wszystko.. Litwo, moja ojczyzno..
Ten się dowie, kto cię stracił, może się nie dowie...
Wiesz jak ma być? Tak jak na Milczeniu Owiec.
To uliczne są nauki, rymowane, podstawowe.
Brałeś udział w bójce a wjechałeś za głowę? 
Powiedz, ile życie ludzkie warte jest?
Nieraz dreszcz przechodzi przez ciało...
Ludzie przeciwko ludziom (wiesz), coś tu jest nie halo!
Coś się pojebało i trzeba to naprawić!
DYM, DYM KNF, jak się pomaga to za nic!
Nie ma granic od jakiegoś czasu..
Od czasu do czasu idziesz na rugby do lasu.
Od dziecka do teraz robię sporo hałasu!
Pamiętasz jak mówiłem nigdy nie marnuj czasu?
Mam w bańce taki pejzaż, że byś nie uwierzył brachu.
Czego nigdy nie miałem? To pieniędzy i strachu!!

Wszystko zaczyna się od marzeń..
Nie wszystkie marzenia idą razem z życiem w parze...
Powiedz czy żyjesz zgodnie ze swym tatuażem? 
DYM KNF, pozdrawiam, na razie!  x2

Masz wszystko, gdy masz zdrowie - to masz wszystko!
Nie ma nic od razu, wiesz nic samo nie przyszło.
Na pohybel skurwysynom, bezpieczna przyszłość.
Niezmienne zasady, chociaż nowe lodowisko.
Pierdole tik tok, już wolę pograć w ping pong..
Kacper nakręci obraz dużo lepszy niż Hitchcock!
Jechałem sam, kurwa w trzech, czasem w tysiąc...
Zawsze za honor miasta, honor swój, mogę przysiąc!
Błękit i czerwień i za tych co mają przerwę..
Trzymaj się Miki, Patryk, Pastor, Szolek - dobrze będzie!
Bandycki styl życia, lekko przykozaczony...
Miałeś pomóc? To pomóż, a nie głupa palisz dżony.
To nasz uliczny, przenajświętszy sakrament..
Walczymy o prawdę, walczymy o przetrwanie!
Masz wszystko kiedy w domu jest śniadanie..
G I T na wieki wieków amen!!! 

Wszystko zaczyna się od marzeń..
Nie wszystkie marzenia idą razem z życiem w parze...
Powiedz czy żyjesz zgodnie ze swym tatuażem? 
DYM KNF, pozdrawiam, na razie!  x2

Docenisz chujowy moment, gdy jeszcze gorszy nadejdzie..
Dzisiaj już jest dobrze, ale ciągle na oriencie.
Wolność dla ludzi, tak jak ptaki na wietrze!
Pozdrawiam serdecznie, ale nie wszystkich koniecznie.
W potarganym swetrze robisz swoje, dalej działasz..
Nigdy nie zapomnisz, że równa musi być działa..
Tak nas na rejonach starszyzna wychowała!!
Lecz nie każdy słuchał gdy gadała (gdy gadała)
Masz tak jak Ja? Podczas snu na jawie latam..
Maczał w tym palce Bóg, a trochę Szatan..
Ciało zdobi szatę, a nie człowieka szata!
I wyszło kto Brat, a kto szmata.
To mój dzień świstaka, choć Tyfunia, Pola lata.
Pełna jest chata, bo przecież do tego Kacha!
To moja biografia, mój rap i moje życie..
Chcielibyście bardzo, ale już go nie zmienicie!
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