
Juras and Wigor ft. Ero, Gra du
To sprawdzony materia&amp;#322;, nie loteria. Podwy&amp;#380;szona
jako&amp;#347;&amp;#263;, co spe&amp;#322;nia okre&amp;#347;lone kryteria.
Moja werwa, to na&amp;#322;&amp;oacute;g z kt&amp;oacute;rym nie potrafi&amp;#281; zerwa&amp;#263;.
Od inwencji tw&amp;oacute;rczych nie spos&amp;oacute;b si&amp;#281; oderwa&amp;#263;.
Niech to wje&amp;#380;d&amp;#380;a w kluby i zamiata tandetne &amp;#347;cierwa.
Ka&amp;#380;dego jest to w stanie na parkiet poderwa&amp;#263;.
Na zewn&amp;#261;trz rezerwat, ludzie skacz&amp;#261; sobie do garde&amp;#322;.
Ja chc&amp;#281; tylko raczy&amp;#263; si&amp;#281; dobrym rapem.
To m&amp;oacute;j nap&amp;#281;d, zatem forma musia&amp;#322;a dopisa&amp;#263;.
Czuje pismo nosem, musia&amp;#322;em to wykorzysta&amp;#263;
po raz kolejny, cho&amp;#263; ch&amp;oacute;d troch&amp;#281; chwiejny
si&amp;#281; nie zataczam. Bior&amp;#281; mikrofon w d&amp;#322;o&amp;#324; i do akcji wkraczam.
Normy przekraczam wraz z dwudziestym pierwszym wiekiem.
Przez rap, momentami staj&amp;#281; si&amp;#281; nadcz&amp;#322;owiekiem.
To giga bajty w po&amp;#322;&amp;#261;czeniu z zajawk&amp;#261; mega, wi&amp;#281;c
nie przegap tego, co ca&amp;#322;&amp;#261; Polsk&amp;#281; ju&amp;#380; obiega.
Ref:
Dla nas norm&amp;#261; gra du&amp;#380;ego formatu.
Samo &amp;#380;ycie pisze tre&amp;#347;&amp;#263; tematu. 
Mistrzostwo w sztuce rapu, to nasz atut.
Wi&amp;#281;c nie dygaj przy tym rozprostowa&amp;#263; gnat&amp;oacute;w.
Od zawsze mia&amp;#322;em dobry styl i faz&amp;#281;.
Zn&amp;oacute;w dzi&amp;#347; z przekazem jak Wilk wje&amp;#380;d&amp;#380;am na tw&amp;#261; baz&amp;#281;.
&quot;Bum!&quot; Raz, dwa, trzy- padaka ze sceny znika,
jak ca&amp;#322;y nak&amp;#322;ad tych bezcennych p&amp;#322;yt w Empikach.
Wigor, Juras, Ero, jot-wu-pe-ce-pe klika.
Mamy wi&amp;#281;cej rym&amp;oacute;w i lepsze hity napr&amp;#281;dce.
Cho&amp;#263; by&amp;#347; si&amp;#281; synu rok m&amp;#281;czy&amp;#322; przy piosence.
Zgniatam j&amp;#261; jednym wersem. P&amp;#281;ka ci serce!
To moja gra, a twoja gra we&amp;#378; skojarz.
Tak to kaleczysz, &amp;#380;e sam sobie robisz pojazd.
-Dobra Ero we&amp;#378; to g&amp;#322;upki, z nimi nie gadaj.
-Proste! Kelner trzy w&amp;oacute;dki na lo&amp;#380;&amp;#281;, gdzie ma brygada!
Dobra odzie&amp;#380;, sos- wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#347;wiat si&amp;#281; kr&amp;#281;ci.
My nie dzieci kwiaty lecz jak kto&amp;#347; ma co&amp;#347; niech skr&amp;#281;ci.
Dobrzy pacjenci i ich &amp;#380;yciowa misja.
Dla koneser&amp;oacute;w na bitach z &amp;#380;ycia transmisja.
Ref:
Kiedy&amp;#347;! Kilku ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w z pod znaku zodiaku rapu,
rapuj&amp;#261;cych na wagarach, po browarach, przy trzepaku.
Dzi&amp;#347;! Gra du&amp;#380;ego formatu! To dla mnie wa&amp;#380;na kwestia 
przej&amp;#347;cia do nast&amp;#281;pnego etapu. Mianowicie!
Chodzi mi o gr&amp;#281; w pierwszej lidze. Wiesz, 
progres jest najwa&amp;#380;niejszy- tak to widz&amp;#281;!
Dlatego &amp;#263;wicz&amp;#281; i pisz&amp;#281; kolejne teksty.
Dlatego staram si&amp;#281; stawa&amp;#263; coraz lepszy.
Dlatego c&amp;oacute;&amp;#380;, ju&amp;#380; moje opowie&amp;#347;ci,
maj&amp;#261; dobry flow plus niebanalne tre&amp;#347;ci.
Chc&amp;#281; widzie&amp;#263; uniesione pi&amp;#281;&amp;#347;ci.
Na koncertach t&amp;#322;um, &amp;#380;e klub nie mo&amp;#380;e go pomie&amp;#347;ci&amp;#263;.
W mojej duszy rap gra! Co do przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci nie mam
&amp;#380;adnych w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci i prosz&amp;#281; tylko Boga
Wszechmog&amp;#261;cego, by chroni&amp;#322; bliskich
Jurasa, Wigora i Ero, elo!
Robimy to jak trzeba bo mamy do tego nosa.
S&amp;#322;yszysz ten flow, bo poznajesz nas po glosach.
Jak zawsze warszawski styl wynosimy pod niebiosa.
Masz tu Jurasa Wigora i Herosa.
Niezapomniane wra&amp;#380;enia to nasz jedyny posag.
Gra du&amp;#380;ego formatu umiej&amp;#281;tno&amp;#347;ci pokaz.
Niepowtarzalny okaz, dla podr&amp;oacute;bek to dokaz.
Dla nas dobre kluby, a nie tancbudy tam gdzie mokas,
wi&amp;#281;c szacunek oka&amp;#380; ludziom kompetentnym.
My jeste&amp;#347;my urodzeni do zwalczania tandety.



Mamy ten rozmach, finezj&amp;#281; i renom&amp;#281;,
a ty jarasz si&amp;#281; tym rapem i trzymasz jego stron&amp;#281;!
Widz&amp;#281; r&amp;#281;ce uniesione, s&amp;#322;ysz&amp;#281; dono&amp;#347;ne wrzawy,
ludzie s&amp;#261; z nami, co do tego nie ma obawy.
Prosto z Warszawy lec&amp;#261; te fajerwerki,
a ty sprawd&amp;#378; ten format bo naprawd&amp;#281; jest wielki!
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