
Grubson / OER, Rudeboy Stance (feat. Promoe)
GRUBSON REF.: Panie prezydencie, panie oficerze, cały rządzie Nie uciszajcie nas, bo my tylko chcemy tańczyć Hej b-boys, b-girls, graficiarze, DJ’e, MC’s i nauczyciele Rozwińcie skrzydła Nie wycofujcie się, róbcie swoje Niech się zacznie ZWR.1: Masz to Ty mam to ja, w sobie zajawe Propaguje kulturę #Druch Sławek Wiedza pomaga mi w Tym, z dnia na dzień Coraz bardziej gotowy do pokonywania barier Wchodzę na parkiet, podejmuje walkę Choć to nie telemarket, godnie prezentuje markę Z majkiem czy bez, tak wyrażam siebie Więc Ty też “express yourself” Czuje się jakbym lewitował, życie zaczynało się od nowa Zawsze kiedy robię to, co kocham, duchowa metamorfoza Wrota otwarte , pytasz czy warto wejść, czy ma to sens, tak, ma to sens Ja dawno postawiłem na tę kartę, sprawdź mnie i moje rudeboy stance REF.: … PROMOE ZWR.2: Niech się zacznie Pozwól temu przechodzić przez pory Twojej skóry Nigdy nie powstrzymuj, nie przerywaj, nigdy się nie wzdrygaj Wierz mi, znamy przyczynę twojego spięcia Nie miej nic przeciw - nadszedł czas b-bojów Dwa kroki nigdy pół kroku Prawdziwe umiejętności nigdy nie odeszły Nie można śmiać się z rzemiosła, które opanowałeś Rób swoje swoim "złym ja" Widzimy to jasno, choć nie ma panoramy Dla poprawienia statusu - powalczę z raperami Teraz walczę o wolność w innym rozdziale Zastanów się, co ma większe znaczenie Siły, które istnieją Obawiają się mocy poruszenia Boją się naszej jedności I naszych manewrów GRUBSON ZWR.3: Gdy pojawia się pierwszy dźwięk - dźwięk Wtedy znika we mnie cały lęk - lęk Tylko bang - bang! Serce szybciej bije Krew płynie, stres leci jeb! Na łeb na szyje Czuje że żyje, zdrowa rywalizacja Przeciwnikowi nie idzie czas na kontratak Parkietu Zlatan, ze mną moja rodzina Czekaliśmy na to lata, pora na finał PROMOE BRIDGE: Chodź, poczuj groove z Promoe i Grubson'em Załóż buty do tańca, nim minie Ci nastrój Promoe i Grubson, sprawdź nasz nowy numer REF.: …
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