
DJ Strugi deszczu, Prosto
Prosto z ulicy hemp hemp gru gru 
Wilku na osiedlu atakuje zn&amp;oacute;w zn&amp;oacute;w 
Ziom, wie&amp;#380;d&amp;#380;am na tw&amp;#261; baz&amp;#281; 
Krusz ju&amp;#380; i roluj, ja czekam przy barze 
Elo; M&amp;oacute;wi&amp;#281; prosto, wiesz teksty mam proste 
To musi dotrze&amp;#263; 
Znasz te refreny bo s&amp;#261; proste 
Podw&amp;oacute;rka bloki, z tych dzielnic to p&amp;#322;ynie 
Koncerty, p&amp;#322;yty, proste ja tym &amp;#380;yj&amp;#281; 
Rap prosto ode mnie poznaj moje imi&amp;#281; 
Ten rap jest &amp;#347;wierzy, tak jak ja jestem &amp;#347;wierzy 
Nie &amp;#380;yjesz tym ? we&amp;#378; to przezyj 
Bez cukierkowej otoczki prosto z serca Polski 
Warszawy i Warszawy serca &amp;#347;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cia 
Mokotowa, ursynowa czy gdzie&amp;#347;tam ,sk&amp;#261;d&amp;#347;tam, prosto z serca do ko&amp;#324;ca 
Prosto do twojej bani, wybrani, sami, d&amp;#378;wi&amp;#281;kami gramy 
Rymami mijamy si&amp;#281; ze standardami, mamy plany, spe&amp;#322;niamy je 
Proste, jest to g&amp;#322;o&amp;#347;ne, cho&amp;#263; nie jednem gul ro&amp;#347;nie, proste &amp;#380;e nie spoczn&amp;#281; 
Ref 
Proste zauwazy&amp;#263; ten styl, 
Prosto jest zrozumie&amp;#263; ten rym 
Prosto poczu&amp;#263; w bani ten bit 
Ale ci&amp;#281;&amp;#380;ko ogarn&amp;#261;&amp;#263; ci tyn syf 
Prosto, tu kiermanie w twarz muzyka bucha 
Prosto, chcesz do pluca d&amp;#380;ojnta, &amp;#322;api&amp;#281; bucha 
Prosto, niczym strza&amp;#322;a leje si&amp;#281; gorza&amp;#322;a 
Ja &amp;#380;yj&amp;#281; 100 na 100, bile prosto plactwo 
Znasz to chas&amp;#322;o nieskomplikowane 
Znasz ten rap bo nie zamulany 
Regu&amp;#322;y proste, dawno temu poznane 
M&amp;oacute;wi&amp;#281; prosto, a dym przed ekranem 
Masz tu hardcore niezgodny z planem 
Gram to, gram w to, nie jestem psychofanem 
Realne historie po&amp;#322;&amp;#261;czone gramem 
Prost&amp;#261; technika jest tu zawijane 
Proste, &amp;#380;e wiem w kt&amp;oacute;r&amp;#261; stron&amp;#281; si&amp;#281; kieruj&amp;#281; 
Gdy id&amp;#281; prosto, gdy wszystko jest po mojej my&amp;#347;li 
Wtedy jest bosko non stop, wype&amp;#322;niam swoj&amp;#261; misj&amp;#281; ostro, 
Pozdro dla wszystkich g&amp;#322;o&amp;#347;no 
Wyci&amp;#261;gam d&amp;#322;onie dla tych co sa po stronie naszej 
Raczej odst&amp;#261;p ode mnie, jak masz inne zdanie 
Won st&amp;#261;d chamy, tego za wszytko dont stop 
Oto motto, prosto, tak po prostu z mostu 
Ref x2 
Proste zauwazy&amp;#263; ten styl, 
Prosto jest zrozumie&amp;#263; ten rym 
Prosto poczu&amp;#263; w bani ten bit 
Ale ci&amp;#281;&amp;#380;ko ogarn&amp;#261;&amp;#263; ci tyn syf 
Bez make-upu tu masz, wszyscy si&amp;#281; wyreal brachu 
M&amp;oacute;wisz prosto w twarz i po strachu 
Inaczej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e w&amp;#347;r&amp;oacute;d przyjaci&amp;oacute;l 
Elo, fifty fity Elo, p&amp;oacute;&amp;#322; na p&amp;oacute;&amp;#322; 
Proste, &amp;#380;ar bucha dla ciebie pos&amp;#322;uchaj 
Bity, tryn-Klub, d&amp;#380;ojnt, &amp;#322;ap bucha 
Wok&amp;oacute;&amp;#322; siwy dym i moi ludzie ze mn&amp;#261; 
Prawdziwy hiphop to jest to na pewno 
P&amp;oacute;&amp;#378;niej tylko jedno, wal tutaj prosto drzwiami 
Hemp gru i reszta bandy z blokowisk Warszawy 
Recepta te&amp;#380; jest prosta, radz&amp;#281; ja  co&amp;#347; r&amp;oacute;b 
Nie zawsze ci pomo&amp;#380;e, te kilka prostych s&amp;#322;&amp;oacute;w 
Proste, &amp;#380;e prosto pod&amp;#261;&amp;#380;am non-stop 
cz&amp;#281;sto pod pr&amp;#261;d by min&amp;#261;&amp;#263; k&amp;#322;opot 
Ty slyszysz mordo, szukam tego dobra 
Ja m&amp;oacute;wi&amp;#281; prosto, prawda brzmi ostro 



Prawda to prawda od bardzo dawna 
Wymaga chamstwa, nie chcemy k&amp;#322;amstwa 
Po prostu wnioskuj, prosto po polsku 
Je&amp;#347;li jest proste to szybciej dotrze 
Ref x2 
Proste zauwazy&amp;#263; ten styl, 
Prosto jest zrozumie&amp;#263; ten rym 
Prosto poczu&amp;#263; w bani ten bit 
Ale ci&amp;#281;&amp;#380;ko ogarn&amp;#261;&amp;#263; ci tyn syf
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