
Hardkorowe Brzmienie, W
Patrz, patrz, za co się bierzesz Jeszcze tak niedawno mówiłeś przecież Że co? Że to do Ciebie nie pasuje Że to nie ma sensu, co ten koleś rymuje A dziś Ty tak sam chcesz być o Wszyscy poszli, a Ty kurwa co? Łapiesz się za to dopiero? Ćwiczysz ćwicz Ale chuj - nic z tego dalej poziom zero Ja wiem, Ty masz w sobie talent Chcesz być kurwa poetą Szare mury, beton rap lektor ze swoją piosenką Lista, lista, w drugim rzędzie Krzysztof przed nią Pierwsze miejsce Hardkor, wyczuję komercję Widzisz, tu trzeba dać z siebie jak najwięcej Ty polski idol, ty chcesz być Mc? Jury to jest, ale kurwa na koncercie Włóż w to serce, trzeba mieć w sobie siłę Ruszyć do przodu, byle nie zostać w tyle Stać cię na coś to pokaż na ile Sens jest w tym żeby było to prawdziwe Ja wiem, jesteś lansem Masz zajebiste flow W nim strugasz wciąż wirażkę Mówisz Super laska Ci robiła laskę chociaż to był pasztet Do tego skręciłeś milion blantów A tu nagle dusisz się tym maszkiem Ty, co jest z tobą? Rusz głową, zawsze będę jeden ruch tuż przed tobą Cieniasie, gadka z tobą jak głupia gadka na czacie Powiesz mi coś, a później chowasz się Dlatego Cię pojadę złamasie Igrasz? Ze mną igrasz? Kto tu wygra dam Ci przykład Tak działam na rapowym ringu Z mikrofonem na dopingu Szybko kojarz, każdy mój ruch a la de la Hoya W najlepszej formie, pisałeś coś tam o mnie? Tak , mordę twoją porwę Włóż w to serce, trzeba mieć w sobie siłę Ruszyć do przodu, byle nie zostać w tyle Stać cię na coś to pokaż na ile Sens jest w tym żeby było to prawdziwe Przyjdzie czas, dowiesz się czym się trudnię Wbijam się na ostrej turbie Rozpierdolę twą wytwórnię Pewnie dalej nie wiesz o co chodzi W tych tematach nikt nie słodzi Co jest? Znów zaczynasz? Nie masz pomysłu Więc piszesz, że rzuciła cię dziewczyna? Morda, urzekła mnie twoja historia Teraz będzie kontra Rusz głową, zawsze będę jeden ruch przed tobą Włóż w to serce, trzeba mieć w sobie siłę Ruszyć do przodu, byle nie zostać w tyle Stać cię na coś to pokaż na ile Sens jest w tym żeby było to prawdziwe
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