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typie
nie masz stylu
nie masz hajsu
nie masz nic
jeśli chcesz mi cos powiedzieć
no to mówi to kur* w ry
jak tu udajesz kozaka
to wyłapiesz tu na kły
jak tu mordo słychać krzyki
to zapewne to my

tu nie JP na czacie
tylko zawsze team Malczyński
podejdź bliżej
się już nie bój
chwila i będzie po wszystkim
ja mam swoich ludzi, typie
przy mnie każdy dobry ziom
.. wyjebałeś
za danety z youtube show

na dzielnicy słychać krzyki
no to no to słychać nas
potem wjeżdża czarne audi
podkręć kur* bardziej bas
dzwoń już lepiej po kolegów
no bo kończy się twój czas
się napinaj dalej kozak
..
jebać was!

każdy mnie tu skreśla
bardzo mocno zdziwią się
jak gold digger bo łopatą 
możesz wyłapać na łeb

jedna runda
se zatrujesz
typie szybciej dorwę cię
się nie schowasz
nie uciekniesz
złapie ciebie w tej klatce
zamknie sie ta klatka
wtedy będzie tylko gorzej
to nie próbuj
nie uciekniesz
zrobię ci przy wszystkich pogrzeb

 lepiej żeby sędzia był łaskawy skończyć walkę
żeby tam twój anioł stróż miał te walkę nad zegarkiem
3 rundy z Magickalem 
powiem ci ze sie zawiodłem
a myślałem ze to on pierwszy ci rozjebie mordę
wylizuj już mordeczko, coś jest nie tak, ewidentnie
ale za te wszystkie sowa rozpierdole ciebie w pierwszej

i nie będziesz kozaczek
po tej walce to ja będę stał tu z pasem
13 października coś wyjaśnić sobie trzeba
nie Ozdoba, nie Ferrari ja twym katem będę teraz

śmiejesz sie ze jestem chudy
mówisz ze nie mam tu szans



zobaczymy kto po walce będzie trzymał w górze pas
kto za tobą stoi  typie
za mną stoi ludzi tłum
a po walce bedzie słychać tylko głośnie
at the new

Dawid Malczyński - JEDNA RUNDA ( ADRIAN POLAK DISS ) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/dawid-malczynski-jedna-runda-adrian-polak-diss-tekst-piosenki,t,667365.html

