
Doniu, Gram swoje ( Chada diss)
Urodziłem się tu, w miejscu jakich
są setki, od butelki do bletki takie
spektrum zależni wokół ludzie jak cienie
przytrzymane za gardło
wypalone oczy pozlepiane pogardą
Szare niebo dusiło we mnie resztki kolorowych snów
Polska klasy B? Klasy A kto nas dzieli tu?
Kto ma znów pełną kabzę i bez wahania
przyprawia życiu gębę wbrew staraniom innych
Nie było czasu na pytania w jakim stylu
brałem życie za mordę na betonie bitów rymów
i salutuj skurwysynu bo nie było cię tu wcześniej
Nie było cię pod stołem a szukałem pod krzesłem.
Jak Saviano Roberto ja to piszę z wyrokiem
ćwiara za sukcesy za bezczelność dożywocie
Uwieram jak wenflon a beze mnie pół sceny
nie ma o czym pisać: marne hieny tego chcemy?
Połowa z was chała przeżyć chociaż setkę z tego co wyrwałem
życiu zapiętemu na okrętkę, czuć tonę zawiści w toni
nienawiści, w morzu rozpaczy,bo nie umiecie żyć inaczej
pomagałem wam kiedyś ,wierzyłem w kulturę
dziś pomagam tym co umierają niosę ratunek
Ludziom z krwi i kości a nie kalekom rapu
za uśmiechem dalszy ciąg historii nie bój się dzieciaku

Za tym uśmiechem setki historii
zamiast koloru sepia to boli
nie jestem taki jak chciałbyś -wybacz!
gram swoje - nie będę przytakiwał!
za tym uśmiechem setki historii
zmień opatrunek tu goi się prawda
nie jestem taki jak chciałbyś -wybacz!
i wiem co mówię już od bardzo dawna

Nie piszę gniotów jak Tedunio i Natalia Lesz
nagrasz coś na siłę treść odparowuje wiesz
mieć to coś nie jak gość na cudzej stypie
pić z nimi wódkę ale odpierdalać lipę
Nie wstydzę się za stare bity nadal na fm
od Wisły aż po Ren i nie rusza mnie ten trend
że przed płytą muszą być t-shirty bluzy i promocje
bronie się muzyką na niej fikam i to dobrze
złote płyty? Moje bity są na wielu i nie krzyczę
jaki jestem super gość, wyjrzyj na ulicę
ona daje złoto kiedy czuję bit z fury za winklem
zmiana frontu nie! Kiedyś hajsy były nikłe
Wy wywróciliście tą kulturę do góry dnem
za rachunki już nie płacą starzy tak jest
quizy festiwale i ten cały bieda biznes
macie parcie ? Ja nie mam ,to parcie na mieliznę
Szlak przetarłem smutno wam ? Taka prawda
brałem te nagrody kiedy każda była coś warta
w refrenach intonację słyszę na co drugim traku
pomyśl że robiłem na luzaku to dekadę temu
pusty śmiech jak Heth Ledger i prawie leże
kiedy słyszę że wy hip-hop gracie szerzej
testuj kto to robi bez spinki szerokich spodni nie
aktorzyny ze spalonych teatrów bez widowni

Za tym uśmiechem setki historii...

Grasz koncerty z playbacku? Kopiujesz Agrro Berlin
klamki na video jesteś wtórny,mizerny
Za plecami twoje ziomki szafują minami



a my dżemy łacha bo ich dj lizał się z chłopcami
dlatego jakoś dziwnie że trzymasz na pamiątkę
okładki ze mną o lukach w pamięci nie wspomnę
do mnie przypierdalasz się? Odcinam tlen 04
chałwa turbo ziomek Jeden osiem L?
Historii nie zmienisz - wasze wspólne koncerty?
Rapujesz prawdę to żyj prawdą bez przerwy!
Twoja szlifiera miałeś ją za kieszonkowe?
Hurtownia musiała paść fanom opowiedz
jestem znikąd i chujowy rap to argumenty?
Kastrujesz swoim flow dzieciom uszy i bębenki
pamiętaj że to wstyd odpowiadać mi dziś
jestem poza układami idę tam gdzie chce iść!

Za tym uśmiechem setki historii..
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