
ELDO, Inni ni
Jaram takie ilosci że już widze na zielonoPadam na pysk i znów zapalam głupoty gadamWciagam że proch mi już wypada z nosaMam z mózgu pompkę wiesz w skali być prostakTen typ mysle że jestem MC mam zeszyt kartkeZapalniczke i zamiast mikrofonu szklana fifkeMnóstwo pomysłów sieją kradne w dwa styleJutro kogos pokonam nie swoim rymemBęde najlepszy po prostu król posiedze na ławceWezme farbe w spray'u i HWDP nabazgrzeBęde rymował o życiu na ulicy bo tak żyjeCos nie widać przecież kradne i pijeOk ok spoko a ja jestem lamusem mam zeszyt jak tyAle nie wiem jak smakuja blantyAlko koks siedze w domu żyje normalniePaniom daje szacunek potrzebujacym służe radaJestem normalny nie kradne nie krzyczeGdy widze policje jak patroluje uliceMam rodzine normalnych znajomych mam przyjaciółNie mówie na nich ziomy tylko normalnie jasneKażdy z nich przecież imie ma własneCzęsto czytam, mysleNie przejawiam agresjiChyba że na mikrofonie w postaci rymów sekwencjiRef.: [...mówię o aciemniaczach przekonanych o swoich racjach, inny niż wycieszy mnie słowo, z chłopakami akcje na wolnoinny niż wy bo mam prawdziwego ducha...]Znów się nastukałem wieczorem melanż będzieSpoko tu maniury alko i snieżnych buchNowy buch wydzwonie wariatów imprezaNie ważne kto nie czytam plakatówIde się napić, kogos nabić, jakies swinie zczaićPieprzyć tak lubie się bawićHardcore kurwa nie czaiszJestem twardy bije prosto w pyskNie spuszczam gardy usztywniam barkiJa i kumple mamy stalowe karkiBędzie dobra impra potem nocnymJakimś wbić frajerów dzis szukam wrażeń mocnychEj fajny dzień super pogoda pora ruszyć dupeJa Obrońcy ustawka przed klubemSzukam kasy portfela dzis old school szyk jakosćBłogosławie firme "Lacos" będzie mistrzBitboksy wolne style didżeje męcza czarna płyteJa i moi ludzie walcza z bitemBite w me wersy to zachwyca jak piękne kobietyJak ich usmiechy orzezwiaRef.Nawinęły nas kurwy 48 matka dzwoniTata będzie gonił bo syn zbroiłW klubie byłem twardyObilismy leszczom papeChoć sam też dostalem w japeNie pucuje na kłudke trzymam chałapeMa mendowni psy nawinęły nas za sztukiHWDP jebane suki tata was nauczyKurwy on nas wykupi przyjedzie w swoim JaguarzeMa dwa sklepy i szczęke na bazarzeI wam pokaże jestem twardy tato da hajsJutro bede wolny z willi wyjde na schody klatkiInni będę się gapić moja będzie dumna głowaZapale jointa jebne browarWybitka bo kilka ofiar lirycznychRazem z godzina nastrój fantastycznyWieczór jest slicznyObrońcy ta banda niszczy więc uwagaKrólowie starej szkoły łak MC'sProsze się kłaniaćNocnym do domu na spoko disco i wódkiNa centralu czekajac na 605Pieprzyć strażników teksasuPozdrówki jutro może młoda bandaHaTePowcy rusza by rozwalić pomarańczaPozdrówki i mówie szczerze wielki szacunekDla tych co rozwalaja paneleRespekt dla was też didżeje1200 klingi to wymysleliscie wy dziękiFreestyle'owcy bitbokserzyPublika więc dwa palce w góreKażdy kto kocha tę kultureRef.
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