
JWP, Bior
Biorę, biorę, biorę swojedawaj ten kwit, moje WaWa, miejski projektBiorę, biorę, biorę swojeświatem rządzi sos, a jest tego cały stosBiorę, biorę, biorę swojemam diament nie platynę, talent rymem, zjadam rynek, synekBiorę, biorę, biorę swojewybacz, moje to przeboje, przy czym innym chce się rzygaćZapamiętaj Ero i zapomnij o problemachjak i o każdym MC co flow nie maja mam to coś czego potrzebuje scenajeśli czujesz to to tobie się siemo emaw obieg znów puszczam hity i ty znów chcesz te płytyjest doniesienie o wstrząsach, że ziemię strąca z orbityto ja popity pod bity daję rym tłustypilnuj sztuki jak groupie wszystkie chcą nasze biustyej ziom bez urazywiem dobrze z autopsji mój głos działa jak ekstazyróżni ludzie mają różne fazylecz przyznaj, kiedy nawijam przed oczami masz obrazyBiorę, biorę, biorę swoje z zimną krwią od 1996od nas soczysta krew, nic na pokazznów kwit na pełen gwizd, robię to co kochamto hip, hip, hop, hop non-stop z całym sobąten styl to flick bezwzględny jak robotjak David King wykorzystam wyobraźnie swąby ziścić wizje, które żyją w Bogumyślę, biorę swoje, mam plan i ambicjejak BC nie idę sam, idę w bliskich asyściedokąd, dokąd, dokąd, szukaj nas na szczyciekij w oko wszystkim tym co patrzą zawistnieBiorę, biorę, biorę swojedawaj ten kwit, moje WaWa, miejski projektBiorę, biorę, biorę swojeświatem rządzi sos, a jest tego cały stosBiorę, biorę, biorę swojemam diament nie platynę, talent rymem, zjadam rynek, synekBiorę, biorę, biorę swojewybacz, moje to przeboje, przy czym innym chce się rzygaćNie wiem kim jest twój bos dawaj sosto nagranie to nie sztos jak doceniasz koszt ponieśz JWP mafią najlepszy temat rap gonięna mikrofonie w gronie tych co potrafiągrabią co swoje należy się konkretnymchcę exclusive żyć więc muszę być bezwzględnywredny wers i MC wiem wściekły pies obcina mi ręceprzez prawdę z obiektyw rozpętać chcenie zniszczy mych perspektyw jebany detektywbiorę co swoje idę do mojej sortypluć słowem jak nabojem, bo zabójstwem te projektyBiorę co swoje bez mrugnięcia okanie zdążysz się obejrzeć znów jestem popatrznie chcę niwelować twoich wartościchcąc nie chcąc muszę, bo trwa ciągły poścignon-stop w opcji i na uwadzeocierając się o sferę własnych wyobrażeńrealizuję kolejne z mych założeńmasz problem skoro stanąłeś dziś na mojej drodzemówisz, że wrogie mam nastawieniepo prostu idę po swoje i w mojej ocenienic nie ryzykuję takim stwierdzeniemże każde działanie wrzuca blask i lśnienie
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