
ELDO, 
Kaer 
Każdy uścisk dłoni kryje w sobie zawiść 
twarzą w twarz z nami jednak nami gardzisz 
przetarg na życie, windykacja szczęścia 
twardo w betonie stoję nie zamienie miejsca 
nie zamienię miejsca... 
wole błysnąć sam niż być jak Stoiczkow 
wózek pchamy jak Syzyf głaz stromą uliczką 
serce gna nigdy nie da mu zniknąć 
bije w nas echo dnia gdy koniec blisko 
pieprze tych co mordę znajków(?) uznają za wyższość 
bez smaku trwać uczucia pogrzebać dla zysków 
szkoda słów dziś wybrałem inna drogę 
w kraju gdzie marzenia niegdyś były zabronione 
żyje wciąż potrafię temu stawić czoło, 
choć z roku na rok coraz bardziej hardkorowo 
gdzie cały profit zgarnia bezlitosny monolog 
nowy wiek obudź się, zacznij żyć na nowo 
walczę o swoje pierwsze życie z lumpeksu 
z kim? o co gram? to nie wybór testu 
wygra lepszy co zrobić gdy przeciwnik nie zna reguł 
spuścisz głowę, zajmiesz miejsce w drugim szeregu 
wątpię... 
(Kaer i Eldo) 
Każdy uścisk dłoni kryje w sobie zawiść 
twarzą w twarz z nami jednak nami gardzisz 
przetarg na życie windykacja szczęścia 
twardo w betonie stoję nie zamienię miejsca 
tu nasze podwórko ziom za ziomem stanie 
krzyknę głośniej gdy założą mi kaganiec 
sztuczna oprawa świat z lumpeksu nie dla mnie 
bo tylko rap bez ściemy naprawdę gwarancje 
tylko rap bez ściemy tylko rapem żyć chcemy 
rap bez ściemy tylko rapem żyć chcemy 
rap bez ściemy tylko rapem żyć chcemy 
(Eldo) 
nigdy nie odszedłem więc to nie żaden powrót 
robię swoje jak komon(?) w 2006 roku 
dotrzymasz kroku słuchawki i budka(?) klik 
czarne noce kradnę (?) i życie pędzi 
życie pędzi, gra się nie zmienia bo ja jestem ten sam 
życia zachęca by łatwego wziąć kęsa 
ręka dotyka serca w imię Boga i pamiętam 
na drodze ku przeznaczeniu które gdzieś tam czeka 
myśleć co mi wolno bo mogę wszystko 
zwariować dla oklasków i przegrać wszystko 
Eldo w studiu nad kartką lub w trasie 
Eldo co w bluzie pięć gie wali 5G w hotelu na tarasie 
wątpisz uda się, szczekasz uda się 
Eldo już zagrane (?) w centrum miasta wciąż świecą się 
rap trwa, szacunek ludzi nie sława 
nasz rap Kaer, Eldo, Grammatik, Warszawa
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