
EPIS DYM KNF, Tak po prostu (feat. Jahu, Dedis, Finu Dym KNF)
EPIS.
To dopiero początek, mówiłem, że nie koniec. 
Miasto częstuję nas z roku na rok coraz większym smogiem.
Zza okien widzę ludzi, wypatrujących szczęścia..
Sąsiadka szuka wzrokiem, pijanego męża..
Ktoś w bramie wrzuca węża by lepiej poszła gadka..
Oficjalnie poszli zwiedzać, dalej kawał miasta..
Niejedna fluid maska, porwie krawaciarza..
Kolejny ruchomy cel bankomat do samego rana.
Zdrada się tu piszę, różnymi imionami..
Wymiana koleżanek między swymi kolegami..
Ramy czasowe jak zawsze zatracone..
Jak się lała wczoraj wódka to weekend ma czwartą dobę.
Bumelki zaliczone, L4 to jest standard..
Czwarty dzień baletu, brodę zapuszczasz jak Gandalf.
Dla wielu normalka, a dla wielu skandal.. 
Ale to co Ty kochasz, to komuś nie bangla.

REF.
Po prostu rzucam rapsy, po prostu rzucam słowa..
Ty kumasz ocb choć w ocb nie leży towar.
Buja się twoja głowa i daje Ci to przekaz..
Więc po prostu już luzuj i przestań już narzekać!

JAHU.
Znowu lecisz w melo, wpadasz mordo w długi..
Jeden i drugi, marzenia swe gubi..
Zatracać się lubisz, oddawać duszę diabłu?
Diabeł to najbardziej lubi nocnych marków.
Nikt nie lubi chodzić tutaj jak w zegarku..
Zwłaszcza gdy natłok problemów na karku.
Ciężko jest ruszyć z miejsca bez falstartu..
Gdy coś cię męczy, wygadaj się bratku ! 
Miłość jest zgubna jak trójkąt bermudzki..
Zniknęła miłość, portfel stał się chudszy..
Czasu już nie wrócisz, miłości nie kupisz..
Różni Was wiele, ona nic nie czuję..
Dajesz z siebie wszystko, ale nie skutkuje .
To jak amelenium, już nie pomalujesz..
Szkoda mordo czasu i odpuszczasz w sumie..
Tak po prostu inny obierasz kierunek.

DEDIS.
Za długa droga już za mną żebym popatrzył się w tył..
Tak po prostu, prosto z mostu mogę powiedzieć to w ryj!
Każdej osobie co ze mną była, dziś już nie ma, nara !
Bo była tylko przy mnie, gdy kurwa grała gitara..
Ulotnić się jak para, brakuję mi tylu słów..
Za tych co są ze mną do dzisiaj, wypiję znów.
Tak po prostu, tak po prostu, prosto z mostu..
Robimy muzykę co Ci daję siłę gościu !
Nie zapominaj o tym, ile jesteś wart..
Smak, życia poczujesz głowa do góry nie w piach.
Rap, daje Ci siłę, mnie tu czasem zwala z nóg..
Bóg jeden wie czemu kiwam głową do tych nut.
Rób ziomek co możesz tylko nie mów, że się nie chcę.
Pamiętaj, że zawsze musisz zostawić w tym serce!
I tak na koniec się powtórzę, tak po prostu..
Robimy muzykę co Ci daję siłę gościu. 



REF.
Po prostu rzucam rapsy, po prostu rzucam słowa..
Ty kumasz ocb choć w ocb nie leży towar.
Buja się twoja głowa i daje Ci to przekaz..
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FINU.
Wale prosto z mostu, tak po prostu, bo tak trzeba..
Ile można kłamać, całe życie? Tak się nie da..
Nie spadnie z nieba ci worek pełen siana..
Najpierw okradałeś bliskich no a teraz palisz Jana..
Won sajonara, tu dla takich nie ma miejsca..
Bo od brudnych pieniędzy dla Mnie przyjaźń jest ważniejsza.
Do studia wjeżdżam i lecę kolejną zwrotkę..
Przybijam to jak 17 rok z Episem piątkę !
Więc skumaj dziś ten wątek, liczą się szczere słowa.
I proste, że po prostu nadal robię to co kocham..
Śmigam na blokach, taka jest moja droga..
A jak czasem coś nie wyjdzie to zaczynam z tym od nowa..
Wystarczy rozmowa, te kilka prostych słów..
I wiara w to co robisz tak by cię nie zgięło z nóg.
Tu za swoich leci buch, dla tych co idą mą drogą..
Po prostu ziomeczku bądź Sobą - FINU !

PONCZO.
Nie mając w życiu wiele, dużo więcej doceniasz.
Nie chcąc być nigdy zerem, swój kurs obierasz.
Tracisz głowę za szelestem, zabiera cię melanż..
Nikogo nie oceniam, sam gubiłem drogę nie raz.
Jesteś zwykłym pionkiem na czyjejś szachownicy..
Bądź jak Garii Kasparow i niech drżą przeciwnicy !
Możesz planować życie według własnych marzeń..
Możesz to pierdolić i dalej żyć z dnia na dzień.
Widziałem małolatów co zaufali dopalaczom..
Jak szony dla formy są napizgane amfą.. 
Jak mąż z domu po nocy ucieka na roksę..
Jak ziomal odbił się od dna i jest dzisiaj dla Mnie wzorem!
I jemu zawsze powiem, co na sercu leży..
Tak po prostu, szczera rozmowa, szczere teksty ! 
Choć dalej w oce bece spalam swoje stresy..
Pracuję nad tym by każdy dzień był dla Mnie lepszy.
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