
Ero JWP x Głowa PMM, Fach (ft. Hinol Polska Wersja)
wtf?
chcą byś dostał garba
w rękach masz
nie liczyć na fach
szach i mat wkur* jak Spartan
musisz sam, jak ci nie chcą dać
wtf?
system coś nie bangla
blanta mach i kozaka ….
dobry start
to nie mater alma
w ręku masz i rozbijasz bank

Kręci diabelskim młynem
Lata z anielskim pyłem
Źrenice coraz coraz niżej
Jest klient, zarabia diler
Z bagaże przez dzielnice
Pasem fanty zawinie
Jubiler był za drogi, to młotkiem rozjebał szybę 
Szybkim chwytem po …
Wszystkie skróty na pamięć
Nim złapałeś co grane, towar przepadł gdzieś w bramie
Z pustego nalane, Salomon tutaj nie bywa
Slalomom po dzielnicach
Co chwile zagraża przypał
Potem pochwytał, jest kwita
Pali szczyta na relaks
Tamten Drogą Syzyfa wjebał się w ciężki melanż
na osiedlach antena
się przemieszcza tsunami
miał miękki stelaż go wjebali z butami
każdy chciałby na Bali z krewetkami żreć makaron
póki co pod blokami waży ruch, jak Kasparov
nigdy mało, kantor przyjmuje walutę
każdą sumę wydałatwo, potem wyruszy na fuchę
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szach i mat wkur* jak Spartan
musisz sam, jak ci nie chcą dać
wtf?
system coś nie bangla
blanta mach i kozaka ….
dobry start
to nie mater alma
w ręku masz i rozbijasz bank

to nie tylko piekarz robi z mąki chleb
ktoś otwiera rano, inny w nocy robi sklep
komuś kupią jet, inny mamie kradnie becel
jeszcze inny czeka az mu spadnie te 5 dekiel
ja prawdę śle w eter ze farmazonom wstyd
taki myk, ze chcesz słuchać moich płyt
mamy tu skup i zbyt, pożyczki na procent
kto nie oddaje sam nadziewa się na, się na
każdy chce być bossem
bynajmniej często nie jest 
jak nie śmierdzisz groszem
zwyczajnie nie istniejesz
niektórzy mają broń, glocki i zryte berety
i mogą kogoś zabrać do grobu jak sekrety



elo fachowi hodowcy, stąd im śle pozdrówy
dzięki za kwiat do mej chaty spod ząrówy
mamy fachowców, którzy nigdy nie dają lipy
i w każdej branży Wieśków jak z Blok Ekipy
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