
Fu, Mikrofon
Daj mi do reki ten mikforon prawdziwy!!...hehehe Jak forma Deus? No zajebiscie forma Dobra jedziemy dawaj ten mikforon... Witam serdecznie w Fusznika swiecie we&amp;#378; na Fu! muzy przeciek majki lubi FU dobrej muzy przeciek noon stop...sie rozwijam w studio Schron na ulicy studio Prosto na zajebistych koncertach na Be....(???) zipskladowych melanzach tak bylo i tak bedzie! REF: Ja nie koncze bo jeszcze chce wiecej,gdy nawijam to patrz mi na rece sam sobie jestem innym mc OoOo daj mi mikrofon x2 1. Daj mi do reki mikrofon niech sie dzieje co chce a ja wciaz rozwijam nawijke swa.Na plecach MaSS(???)s&amp;#261; trenuje od malolata jak za..(???) spytaj mego brata jak bylo w starych czasach co sie robilo co sie odpierdalalo jak sie rapu sluchalo Skad sie plyty zalatwialo pierwsze kroki w rytmie rap stawialo co to jest teraz to chyba jest za malo w porownaniu do tego co bylo wtedy gdy wykrztusil z siebie nawijke dla pozytecznej potrzeby i dalej zeby ruszyc z koksem.Nagra&amp;#263; pierwsze gotowce ustawic mikrofon wiecej g&amp;oacute;ry majki zrob wiecej basu wiecej halasu w glowie caly sluch zas&amp;#322;upia&amp;#322;,jeszcze pare zipow pare osob to jest sposob by wydobyc z siebie cala prawde esencj&amp;#281; glosu i ciosu dodal pikantnego sosu do hiphopoowy rym fusznika kosze ich i dalej biec i dalej ide pod slonce slow tysiace dalej szponce mam swoj plan nigdy nie b&amp;#322;&amp;#261;dze choc rachunki coraz wieksze. Grzywny rosn&amp;#261;ce zycie drogie lecz kuszace kiedys bylismy brzd&amp;#261;ce a teraz w rapie sztuki wyrywajace (??) pachnace oszalamiajace w hh nago&amp;#324;ce ja dalej sadze ze bedzie dobrze w hh nagonce ja dalej sadze ze bedzie dobrze ze bedzie dobrze... REF: ...x2 2.Daj mi do reki ten mikrofon prawdziwy rapowy krok tak jak klon ludzi ze wszystkich stron zbiore w pore nasz hh jest jak miasto wieczorem.Caly czas jednym tonem DeuS prosto ze srodmiescia.Piekna ma dzielnica tak jak uroda niewie&amp;#347;cia bo (???) mikrofonem srodmiescia ziemi pozwol ze wytlumacze jesli wciaz nie czujesz chemii ulice kamienice chowaja swe tajemnice.W bitach biceps ktory pomaga utrzymac Ci ci&amp;#281;&amp;#380;ar pamietaj na hardcorze musisz tu zawsze zwyciezac.Zycia testach wyniose pod chlapie(??) wypije cala krew &amp;#322;akiem (??) tak jak restart. Rapsodia x2 dla kazdego przechodnia w mym reku mirofon zdany sie zawsze prawie jak w ognia jak zodiak w czytanym przeznaczenia krzyczy miasto: POZNAJ PRAWDE BIEDE PRZYGLADAJAC SIE ALABASTROM!... REF:...x2 3.Co ja widze skladaja rymy ulice skladaja rymy dzielnice masz klopoty chodz do mnie na mownice reprezentuje 51kamienic&amp;#281; dalej hh &amp;#263;wicze chodz lata licze sprawy zasadnicze to premie wydawnicze procenty sa kosmiczne my(??) optyczne kwoty symboliczne bud&amp;#380;ety krytyczne opoznienia tragiczne lecz dobrze radze (???) jak(???) pierdolenie systemu zyj z wlasnym nakladem.Nie da&amp;#263; sie zywcem jak Osama Bin Laden przeciez to (??)zaden z wlasnym naklade.Masz w reku towar niebezpieczny lecz skuteczny.Odejm&amp;#281; gwarancje chologram pozyteczny mojemu sercu bliski powiem tobie profesjonalizm przede wszystkim zaprzeczasz suwerennosci sugerujesz ze sie plujesz ze zlosci ze tobie nie wyszlo ze frekwencje kurwa miales nisko a przeciez dales z siebie bardzo tak bardzo wszystko a przeciez mogles byc tak bardzo blisko blisko ELO! REF:...x2 4.Jak nawinal W&amp;#322;odi mikrofon to narzedzie jakz zaprzeczysz temu jestes kurwa w wielkim b&amp;#322;edzie.Sluchaj tego chlopak przekaz z pierwszej reki,Zacisnij szcz&amp;#281;ki nie mow do mnie dzieki.Lecz wypij po fachu napi&amp;#380;d&amp;#380;aja kolumny na srodmiejskim dachu.Chcesz porusza&amp;#263; glow&amp;#261; w rytm to ruszaj nie r&amp;oacute;b obciachu.Wszyscy kumaja jazde na warszawskim deptaku u gory chmara go&amp;#322;&amp;#281;bi na dole chmara dzieciakow.Pozdrawiam polnoc poludnie srodmiejskich wariatow,biznesmenow,inwestorow z tych samych klimatow gaz do dechy i ruszam &quot;Bit to przestrzen, po ktorej sie poruszam&quot;! REF:...x1
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