
Karramba, Ca
1. Praga Warszawa - Praga , Warszawa... . Brama na Targowej widzę Los Vatos Locos czarnym "spejem" to Warszawa "Prarzka" , tu są moi przyjaciele - wporzo chłopaki są dealerzy i złodzieje, imprezowe laski wielu MC i Dj'e tutaj żyje, tu się zajebiście Bawię, gdzie ja kurwa jestem ! Na północnej Pradze Hip-Hop strefa przekręty, ulice żołnierze , pierdolona prawda wisi w atmosferze a w eterze słychać zajebiste rymy respekt dla "Praszki" dla Vatos Locos Klimy , ząbki bujają się w rytmie Hip-Hop , zajebiste fury , towar pierwszy sort, moi przyjaciele Vatos Locos Klan tak z nimi odpierdalam ostre akcje libacje , imprezowe sytuacje, łycha na śniadanie a koka na kolacje. Ref. Cała Polska w temacie. Cała Polska w Temacie. Cała Polska w Temacie - Vatos Locos . Cała Polska w Temacie Cała Polska w Temacie Cała Polska w Temacie - Vatos Locos 2. Limanowa 01 Hip-Hopowa strefa każdy tutaj wie co to "kosa" i "brecha". "Tupak" z pod pidele koka jointy i melarz , zajebiste laski Hip-Hopowa karuzela dalej Nowy Sącz - Stary Sącz - Zakopane, Hip-Hopowe bity są tu znane i lubiane .Do nosa podawane skręcane i spalane VLK sprejami na ścianie. Radom osiedle Michałów zajebista strefa przekrętów i przewałów zero przypału. Jointy i muzyka Doktor Drew w Samochodowych Głośnikach napierdala , bujają się chłopaki, imprezy zadymy policyjne ataki - Zajebiście ja to kocham i tym żyje tak duże pięć dla Radomia Bije. Ref. Cała Polska W Temacie...3. Zapierdalam dalej witam Skierniewice, Dobre interesy przy Hip-Hop muzyce, stary Listopa, Gladiatorzy Miasta- dziwki kokaina zawsze zajebista akcja, na " drarzem" raper misiek i jego Ekipa , Joiny Kokaina HH muzyka - Olsztyn faza mój Brat z "Wester Plate" nastukany Hip-Hopowym tematem - Rzeszów zakład karny - Załęże Marinero VL video HH stereo - w końcu moja ulica gdzie się wychowałem WITOSA KRAKÓW, z tąd wypierdalałem pierwsze oficjalne rymy - z Krakowa w powietrze VLK wbija się w przestrzeń , cała Polska w temacie jest zajebiście dziękówa Chłopaki za to ze wporzo byliście Ref. Cała Polska W Temacie...
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