
K.A.S.T.A. Squad, 1000 osob
Dlaczego tylu nowych jest co nie wierzą, nie wiele wiedzą a twierdzą że coś szczerzą, dlaczego tak niewielu tych co widzą jak inni siedzą hajs biorą a ciągle bredzą nad naszą wiedzą...ilu jest takich co tak powiedzą że rap dobrem wspólnym jest niewiedzą, śmieją się z nas Ci co nas śledzą bo dobrze wiedzą że nas wkrótce posadzą bo: wspólnych celów brak, bo wspólnoty nie ma, cena wciąż zmienia się, bo sceny nie ma...HiP HoP miał łączyć nas, dziś to ściema, bisy podziały kulki, wciąż ktoś się gniewa, a ja na szczycie nie chce być znam swoje miejsce dla raperów w podzięce nie dla eMCe, kto da dziś więcej?no kto?kto wkłada w 
serce słowa co są poważne jak pacjent w ręce, każdy po hajs potrafi wyciągnąć ręce to jest świadectwo prawdy, PDG kto da więcej...?? 
Ref. 
Wnioski wyciągnij, to jest o miłości...Bóg dał nam HiP HoP by nas zjednoczyć...cały czas robie swoje swoje KASTA trwa przez mikrofony...pa[pa]miętajcie...prawda leży po środku...wnioski wyciągnij...ja zawsze będę mówił o tym co sami widzicie... 
W całej polsce teraz 1000 osób, każdy chciałby robic to na własny sposób rządni rozgłosu, wyjścia z haosu, każdy może przecież skorzystać z głosu...to ja uśmiech losu, to ja przychylność głosu...to nowa era, błyskawiczna może być kariera, każdy się stara zdobywać kolekcje, zwykle nie ma już czasu na refkelkcje płyta bardzo szybko nabiera tempa na mocy prawnej komercyjna bomba, marna jak tromba, promocji bomba teraz patrzcie jaki ze mnie chojrak, nagrałem płyte w cztery tygodnie, naprawde długo nosze szerokie spodnie, ubrem apremt, ci co robią bity i pozostało nam czekać na zaszczyty w tej sytuacji ja jak zaszczuty bez bururty, Łoli myśli o roli buty, po co ten łeb zakuty łapie sie za te nuty, nie wiem sam na scenie stoje jak struty ale... 
Ref. 
Wnioski wyciągnij, to jest o miłości...Bóg dał nam HiP HoP by nas zjednoczyć...cały czas robie swoje swoje KASTA trwa przez mikrofony...pa[pa]miętajcie...prawda leży po środku...wnioski wyciągnij...ja zawsze będę mówił o tym co sami widzicie... 
Freestyle ja zbytnio gadać nie moge za często sobie maximum pomoge, freestyle ja już wybrałem drogem freestyle na szybko tworzyć nie moge, nie potrafie jak pomyśle lepiej trafie wtedy gadam jak Tede po stafie, a ty w gazetach szczekasz na mafie, a na scenie biegniesz po parafie. 
O mój Boże co mi ten freestyle pomoże, czy łatwiejszy do zgryzienia będzie orzech czy łatwiej wam to wszystko wyłoże jeszcze pare słów na bit położe, oto ja, tak ja jestem tym typem, oto ja, nie patrz na mnie z zachwytem, oto ja od paru lat słowa z bitem tyle, że przeszywa mnie logiki shitem, wybieram tylko, te które nie są bitem w innym przypadku stracił bym wite także... 
Ref. 
Wnioski wyciągnij, to jest o miłości...Bóg dał nam HiP HoP by nas zjednoczyć...cały czas robie swoje swoje KASTA trwa przez mikrofony...pa[pa]miętajcie...prawda leży po środku...wnioski wyciągnij...ja zawsze będę mówił o tym co sami widzicie...
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