
Haju, Drzewo (prod. Młody G.R.O.)
Słomiany zapał
Ksywa warta więcej niż ..
Słomiany bunt
Wytwórnie znów się podpalają
Na tym majku młody wilk
Pewny krok
Pewny deal
A ty czuwaj se
Czuj czuwaj, harcerzyk
Archetyp podziemia
Wciąż ja mam sentyment
Szanowałem gracza zawsze
Jak flow złamał mi szyję
Złamał mi kark
Pokonał całkiem, w ogóle
Bez pięści, bez ran
Na słowa w walce pod klubem
 Mam parcie na muzę
Plus minus, bardziej na plusie
Bez spiny zawsze na luzie
Bo pokój cenię w kulturze

Nie szukam fan, fe
Ja szukam bratnich dusz
Ja wiem, ze być lepiej 
Kto klepie rapsy w chuj
Bo wlepia ślepie na siebie
Brak mi słów
Kiedy w internecie jedziesz
Za tobą jest tylko martwy punkt
Farby, mur
Ziomy, na matach, na głowie
Daj mi pół minuty zaraz opowiem

Czy jest rap
Czy jest rap
Czy jest rap
Wiem
To nie hajs
To nie brat
To nie tak jest
Nie tylko sino tu płonie
Chociaż jest ważne
Emocje, szacunek
To czuje najwyraźniej
/2x

Nie dziele rapu na szkoły
Granice są raczej mgliste
Rap na szkoły tu dzielą systematycznie
A ja jaram się stylem
Który tylko niszczy system
I Tyle płynie
Albo się topi z rzece rwistej
Kiedyś tez tak jechali rap
I te szerokie spodnie
Teraz jadą swagi modne
I zajawki nowoszkolne
O zatacza koło 
Gra bo gra się zmienia, czaj to
Teraz przewidywali mi że ściema
Że na darmo
Przeszczepione
Udawane ze nasrane mamy w gaciach



Teraz ich boli jak OLIS udowadnia fuck-up
ZAIKS Mafia, stare pryki
Grzeją stołki, kosza flotę
Grają radia stare hity
Pierdzą w stołki
Jaki progres?
Jak wytykasz na peron
Product placement i pieniądz
To gdzie masz płyty?
Ich na CD 
Milczysz?
Dlaczego?
Nie pytaj co rap zrobił dla ciebie
Weź pomyśl
Co ty możesz zrobić dla niej
Przecież ją tworzysz

Czy jest rap
Czy jest rap
Czy jest rap
Wiem
To nie hajs
To nie brat
To nie tak jest
Nie tylko sino tu płonie
Chociaż jest ważne
Emocje, szacunek
To czuje najwyraźniej
/2x
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