
Grammatik, To co w cenie
To co w cenie Wiele rzeczy przedemną i jeszcze dla mnie Słowa od zawsze podkreślane dosadnie Nie straciły na wartości znaczenie pozostało Dla tych wszystkich którzy cenę swą mają Reguły znają nie odpuszczają Wytrwale do końca poleracje zdobywają Ja razem z nimi a oni razem ze mną Kilka głów nie jedna tworzy formacje przednią Gramofon mikrofon słowo realne Styl czyli zdolności niepowtarzalne Wysokie loty stopu brak Tylko rap Od paru lat innych brak spraw W cenie vinylowe płyty dobre bity Odkrywcze słowa prawda nie kity Nie bum tralalala bo to sensu nie ma Nie pozwala myśleć trzeba kopi nie Bo nie wesoło ale myśląc chcę Pytasz czasem czy jest to dla mnie ważne Czy rozumiem czy mam na koncie czyny pokaźne Właśnie teraz przedstawiam prawde mego życia Robiąc swoje nie szkodze bliźniemu to jest miarą bycia Ja obserwuję wkurwiony na realia Ważna prawda i szczere brawa Szacunek kumpli i nieznanych ci osób Samo kierowanie torem własnego losu Nawet wtedy gdy umocze i wpadne w tarapaty A instynkt nakarze aby chronić swoje gnaty Nie odejdę nie zostawie tego towarzystwa Nie dla mnie zła pięść i zejście z boiska Trzymam swoje racje kreuję sam siebie Niezależnie to independent label W cenie pare spraw ważnych pewniaków Życie pewne spoko bez strachu Ważne rzeczy istotne prawda i honor Ręka i słowo które jest najlepszą bronią Wartości pewność siebie wiem ile warty To ja sam sobie rozdaję karty Chociaż graczy wielu nie zaprzeczam temu wcale Myślenie o potędze i o szybkiej chwale Błędne oczy tęskniące za rozumem W przeciwieństwie do nich jesteśmy elitą nie tłumem To co jest w cenie nigdy za pieniądze Bo to wartości a nie kasy rządze Jotuze tak mówi a L.do.K. nie przeczy Nawijamy o tym bo to ważne rzeczy Dwóch MC z twardym przekazem nigdy z rozkazem My tylko mówimy zawsze swoje robimy Nie mów tylko o tym jak się relaksujesz Złóż pare wersów o tym co czujesz Bo to co ważne i to co daje natchnienie To właśnie jest to To co w cenie
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