
El Habe, RHH Diss Ft Bania
Dla mnie jestes bohaterem czarno-bialej kreskowki,
Dolacz do muszkieterow zakalo fantastycznej czworki,
Wyalienowane kurwy ten diss butem was wita,
Jesli wygraliscie bitwe to w cs\'sie na cheatach,
To RespectuElita kt&amp;oacute;r&amp;#261; miazdzy dwoch gosci,
Nigdy nie bedziecie mc\'s jak Roger nie bedzie z Polski
To te klocki ktore skladam juz nie od dzisiaj
My jak jebana yakuzza kontra wojownicze zolwia ninja,
Wielka godzilla depta forum, 4 tysiace urserow
Pokonamy was, we dwojke chociaz jest was wielu,
To dzeju zalozyl spelune ktora ja dzis zamykam,
Rhh synonim wiary w Dzeja Ojca Rydzyka,
I z boiska zeszliscie pokonani,
jak Cristiano Ronaldo pedaly w oczach ze lzami
i nie mowie do wszystkich tylko do kilku tysiecy
potnijcie sie jak krucho, zostanie dwojka najlepszych
raczej czterech pancernych i ich wierny pies
WS, Orson, jarson, gieber kto jest dupolizem wiesz
muszkieterzy lorda zet raczej banda kitowcow,
Za monitorem kryja sie, nie nawidza mnie, robia kpiny,
bzdury wyssane z fiuta wadliwe geny z pepowiny
starzy w lozkach powinni wam zamontowac kratki,
odsunac od talerza nie placic rachunkow z neostrady,
dni spedzone stracone na respectcie hh
co drugi ursus nic nie robi tylko albumy ssa
lub co innego dla dzeja wykolejencow wodzireja
ktory pije do lustra i gada do wlasnego cienia
lpw sie dojebal, porwal z motyka na ksiezyc
bania zdziesionowal ta wychloste na chuj odpowiedzi ?
muszkieterzy w komitywie czas na Ciebie przemo,
lpw jest juz cienki nagraj cos samodzielnego,
co do falka props dla niego bo sie dzieciak nawrocil,
zamiast obcowac z cipami kapucyna w domu dusi
Siemens tez sie wykruszyl, wylaczyl syntezator mowy,
probuje cos nagrac z kazdym trackiem bardziej chujowy,
to teraz diss NIE UMI&amp;#280; pozdro Krucho,
Owoc gwa&amp;#322;tu kaczora donalda na szczeniaku pluto
jak klapoluchy za bombke robil w swieta na choince,
tak wy bedziecie zdobic na petli dzwieku szubienice
a co do bajek to wpizdziec, ziom udaje dextera
zamkniety w laboratorium typowy szczur na doswiadczenia
jak maciek z klanu kochal BeeSa juz slyszeliscie remix,
bo bessa zamknal rysiek sam na sam z maciusiem do lazienki
pasjonata wielki bohaterski rycerz w lsniacej zbroi,
ze swoim wokalem zrobisz dobry saport siemensowi
miazdze was powli, ale dotkliwie,
spierdalam do kuchni bo kaszana mi tu stygnie
Co mnie &amp;#322;&amp;#261;czy z Tob&amp;#261; kolo tylko par&amp;#281; wsp&amp;oacute;lnych kwestii,
Nagrywa&amp;#322;em z nim tracki by wp&amp;#281;dzi&amp;#263; leszcza w kompleksy
Jak panienki na ostatnich stronach w nak&amp;#322;adzie Faktu,
Przegrani na tle tego rapu prawdziwego jak te wersy,
Kt&amp;oacute;re obna&amp;#380;aj&amp;#261; wasze style nadszed&amp;#322; czas prewencji,
M&amp;oacute;zgu impotencji tak jak Pinki ka&amp;#380;dy pomys&amp;#322; na psy,
Gdyby robili to jak wy, dnia by nie ujrza&amp;#322;y rapsy,
Nie koniec walki, poka&amp;#380;cie lamusy sw&amp;oacute;j tupet,
Na jutro widz&amp;#281; tutaj cztery tysi&amp;#261;ce empetr&amp;oacute;jek,
W odpowiedzi na ten diss, jak n&amp;oacute;&amp;#380; &amp;#347;migam w kostce mas&amp;#322;a
Wpycham wam brzytwy w d&amp;#322;onie by&amp;#347;cie podcieli sobie gard&amp;#322;a,
Taka prawda, p&amp;#322;aczecie jak lesby, na pokaz,
Jeden drugiemu w rami&amp;#281;, podr&amp;oacute;bki Lecha Rocha,
To nokaut, wasze teksty przej&amp;#347;cia rodem z perypetji,
Biednych mc\'s zes&amp;#322;anych przez ws wprost do syberii,
I pancz poleci, wizja po&amp;#322;udnie ten diss waszym ko&amp;#324;cem,
Mtv Rick i Steve najszcz&amp;#281;&amp;#347;liwsi geje pod s&amp;#322;o&amp;#324;cem,



Takie z was proce, nawet jak odpowied&amp;#378; nam dacie,
Wstawiaj&amp;#261;c to na rhh b&amp;#281;dziecie mieli pe&amp;#322;ne gacie,
Teraz przyszed&amp;#322; czas by wasze nicki w gnoju utopi&amp;#263;,
Nawet jak odpowiecie b&amp;#281;dzie to na st&amp;oacute;w&amp;#281; autodiss
Taka jest gorzka prawda, 5 tysi&amp;#281;cy nick&amp;oacute;w macie,
Z czego czterech na pi&amp;#281;ciu jest kolaborantem,
G&amp;#281;by rozdarte, taka z was kilkutysi&amp;#281;czna armia,
Na palcach r&amp;#281;ki zlicz&amp;#281; ilu z wami si&amp;#281; uto&amp;#380;samia,
Jak r&amp;oacute;wno&amp;#347;ci parada, t&amp;#322;um feministek si&amp;#281; pa&amp;#322;&amp;#281;ta,
Starz nie wiedzieli &amp;#380;e istnieje antykoncepcja,
Bioenergoterapeuta r&amp;#281;ce kt&amp;oacute;re lecz&amp;#261;,
Wybryki natury z rozm&amp;oacute;w w t&amp;#322;oku u majewskiego,
Pakujcie majdan i z sieci wypierdalajcie,
Propos jak Majdan w bramce to bronicie swoj&amp;#261; prawd&amp;#281;,
Na zach&amp;#281;, kochacie rap jak Krucho Analiz&amp;#281;
Kumacie si&amp;#281; jak ziomki jak Diox z Tetrisem,
Tym&amp;#380;e beefem udowadniam dla was i sam dla siebie,
Kto jest numerem jeden a kto zamyka tabele,
Kto jest jednym z 5 tysi, kto jednym na 5 tysiecy,
Bania jest ze mn&amp;#261;, nie mam tuyaj &amp;#380;adnej konkurencji,
Plastikowe g&amp;#281;by z wyciemnianymi foteczkami, 
Zajeba&amp;#322;em wam patenty gnat jest po to by was zabi&amp;#263;,
Cho&amp;#263; panczami was niszcze, w krzoki si&amp;#281; chowajta,
Ino szybko diss to &amp;#380;ycie a nie pierdolona bajka,
Chwiejesz si&amp;#281; jak psu jajca, chwiej&amp;#261; si&amp;#281; na wietrze,
Spod monopolowca chlorze w kononowicza swetrze,
Roczny sta&amp;#380; w esce, na zapowiadaniu pogody,
Daj&amp;#281; wam prognostyk nad g&amp;#322;owami grad ogromny,
Dajcie pok&amp;#322;on Dzejowi, poczujcie na r&amp;#281;kach kajdanki,
Dzieci neostrady wyrwani z Dziewczynki z Zapa&amp;#322;kami
(BANIA)
Kolejna wojna,czy tym razem zdo&amp;#322;acie nam sprosta&amp;#263;?
My we dw&amp;oacute;ch faceci wczerni,kontra Policyjne pieski
Nawet nie chce mi si&amp;#281; s&amp;#322;ucha&amp;#263;,Peki opowie&amp;#347;ci z krypty
Biografie rapera pasjonaty,Kozackiego przema co reza za majty
Co koledzy z mixtejpem macie przecie&amp;#380; przesta&amp;#380;a&amp;#322;e kawa&amp;#322;ki
Bochaterski Mateusz waleczne srece a siedzi non stop na gie gie
peknieta gumka ;] podczas stosunku nastapila wpadka i urodzi&amp;#322;a sie pekata szmata
To nie by&amp;#322;a walka Dawida i goliata,to by&amp;#322;a Twoja &amp;#347;miertelna pora&amp;#380;ka
Rusza&amp;#263; kogo&amp;#347; z wyszej pu&amp;#322;ki,bo tylko na klawiaturze piszesz swe smutki
Rhh wielka rodzina,jak kasety z wypo&amp;#380;yczali jeste&amp;#347;cie za bardzo przewidywalni
W epoce lodowcowej zagrajcie now&amp;#261; g&amp;#322;own&amp;#261; rol&amp;#281;,g&amp;oacute;wno rzercy to&amp;#380; to proste
Wyjadacie w&amp;#322;asne odchody i od tej samej osoby macie za to propsy
M&amp;oacute;wicie ze mam w was wroga,tak naprawde to ja was ola&amp;#322;
Tacy wrogowie co sa przeciwko mnie w zmowie,niech si&amp;#281; p&amp;oacute;&amp;#322;owa ludzi ocknie
za&amp;#347;lepieni w prowizorce,wizja wyt&amp;#322;uki,siedza ca&amp;#322;e dnie,przed monitorem
Z kondomem wychodza na impreze w second life,bo w &amp;#380;yciu maj&amp;#261; zjebany start
Taki kraj nie zachwyca,dla lamus&amp;oacute;w zbita wita,w gimnazjum wklepana cynkowa za uchem
niech ich synek wie &amp;#380;e jego stary  mia&amp;#322; w &amp;#380;yciu w&amp;#322;asny burdel,gdzie gra&amp;#322; jedyn&amp;#261; kurw&amp;#281;
Dla lpfuuu przemo li&amp;#380;e dupe,a ta ca&amp;#322;a banda to jak partia adwokacka
chc&amp;#261; zrobi&amp;#263; co&amp;#347; z niczego,wybi&amp;#263; kogo&amp;#347; kto jest znacznie za cyfr&amp;#261; zero
Co zrobicie w takiej sytuacji,skoro to my jeste&amp;#347;my g&amp;oacute;r&amp;#261; po tej akcji
nie s&amp;#322;uchaj&amp;#261;c Twojej nast&amp;#281;pnej wypowiedzi,mam w dupie co Ci w dziurze siedzi
zamknij pysk wracaj do przemysi,Pojdzie za ekranem w &amp;#347;line o ile si&amp;#281; nie myle
to za czas&amp;oacute;w dziewczynek posiada&amp;#322;e&amp;#347; jeszcze gabrysie,teraz jeste&amp;#347; na jej czarnym wpisie
napiszesz &amp;#380;e dziewczyny si&amp;#281; nie rusza,Jej nie tkne chodzby bardoz tego chcia&amp;#322;a 
Bo ja mam patent jak rozjeba&amp;#263; forumow&amp;#261; 16,Ciekawi mnie kto na to odpowie
Pewnie ca&amp;#322;a grupa krzyknie to &amp;#380;a&amp;#322;osne,w prawdzie w oczy dostali&amp;#347;cie od nas ch&amp;#322;oste
Co do peji otk niech poka&amp;#380;e jaki napierdala rap,Chyba z dum&amp;#261; si&amp;#281; do tego odnios&amp;#281;
&amp;#380;e dojeba&amp;#322;em dla pozera z jarz&amp;#281;bin ?ca&amp;#322;e to forum to masakra kraina jak z madagaskar
Walczcie o prawde jak dziecina o kolejn&amp;#261; bajk&amp;#281;,lub porzu&amp;#263;cie t&amp;#261; pisanke
Bo legendarny krucho wraca,czy&amp;#380;by kolejna lovelaska szesnastka
Poznana panna na epulsie,gdzie pokaza&amp;#322;e&amp;#347; kolegi fotke Ah ty &amp;#322;obuzie
Mia&amp;#322;es szanse odej&amp;#347;&amp;#263; i nigdy nie wr&amp;oacute;ci&amp;#263;,Rap morderca chyba tylko do tego si&amp;#281; przymie&amp;#380;asz
nie dla Ciebie korona,bo dla lamus&amp;oacute;w zosta&amp;#322; tylko postrach strach w oczach



G&amp;oacute;wno zawsze wychodzi po zmierzchu,wiec co tu robisz do budy wracaj piesku
Nie umi&amp;#281; tak cie za bola&amp;#322;o,a&amp;#380; si&amp;#281; rozp&amp;#322;aka&amp;#322;e&amp;#347; zabierz mnie z t&amp;#261;d mamo
Toma powiedzia&amp;#322; ca&amp;#322;&amp;#261; prawde o was,teraz ja dobije kolejny nokaut
Bcb sws lpw bees wp tam tylko kiedy&amp;#347; chwalili Cie,naprawde masz &amp;#380;a&amp;#322;osny tekst
ale o tym ca&amp;#322;e forum to wie,Tworzycie podziemna elite chyba tylko w waszym zeszycie
To co tu si&amp;#281; dzieje to tylko dno,zjedzcie mnie w 20 bo na 1 szkoda mi pomys&amp;#322;u
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