
JWP, Bomber
W moim mieście roi się od bomb
policja czeka na twój błąd by mógł zgnoić cię sąd
tagi są dla nich jak trąd JWP klasyk front
WWA wschodni front tu trwa walka o każdy blok
dzień i noc dzięki styl jest pasja
choć nie jeden ćwok na foch płynnie śle na flamastrach
esencja miasta teraz przez wzmacniacz
gnojom plaskacz za ignorancje stylową impotencje
idąc na akcje kluczem twórcze intencje
bez tego dzieciak nie odnajdziesz się w tym świecie
JWP i kolesie '04 sprawdź esencje
to w faktach chodzimy projekty rozkminy
długie godziny na ulicach jardach, stres flash
my już stąd hei-hei twój dom zapada w sen
następny dzień widok śmierci i już wiem, że było warto
Także na twoim terenie walka o miejsce na scenie
o każdy blok, Ero jo to mocy skupienie
na elepatiach ulic miasta i mi stacjach
dla nas miłość dla nich ciężka warstwa
Ten kawałek dedykuje wandalom incognito
tym co nadają treść styl swym okolicom
na przekór psom w uliczności jak po obcy biceps
jak kości w proch rozbite broń wszechobecnym syfem
to mój klasyczny fon poczuj ten toksyczny swąd
jak ETM WWA MTM beton krylon po mieście pilot
nie chodzi tylko o ilość dzieciak musisz mieć ten stilo
w większości japach ten control sagach
gadam o gównie na którym mucha nie siada
J do W do P brygada plus wódka stół zagłada
na składach ścianach zamach nasza rodzina w planach
pic na metrze w Stanach w mieście gdzie pobił Ossama
respekt Berlin też Koszalin bracha
na HG nadaję ten co bawuje holo-fame
na murach blachach grafach tak jak bumerang wraca
zapach spalonej zelówy stwórz list do papa
to cichy blanta buch [?]
nielegal czy jam'y nie narzekam na brak weny
czekaj wypstrykam keny to zrzucę ten rap ze sceny
Także na twoim terenie walka o miejsce na scenie
o każdy blok Ero jo to moc nocy skupienie
na elepatiach ulic miasta i mi stacjach
dla nas miłość dla nich ciężka warstwa
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