
Karramba, Lubi
1. Wytężcie wszyscy swoje narządy słuchowe, bo Karramba teraz palnie do was mowę. Wyluzujcie się wszyscy to po pierwsze, a po drugie posłuchajcie, bo wam powiem o tym wszystkim co lubię. Lubię rapować, słuchać tych co rapują (....) ci kolesie mnie szokują "in said in de bedwei" no i oczywiście " jump around house of pain". Lubię raperów z Kielc za to, że zapoczątkowali polskiego rapa i na płytach zapisali historie polski, lubię dzięki raperom z nad Wisły Chrobry, Chrobry byłeś dobry mają pomysły .Ref. "weee you weee you weee ye ye ye ...2. Lubię lato, bo to piękna sprawa słońce ,piwo i kobiety - cudowna zabawa. "Ekwinows" ym coś nadzwyczajnego tutaj nigdy nie brakuje zimnego piwa, lanego nie brakuje ekstra kobiet, tu niczego nie brakuje i dlatego właśnie tu się alkoholizuję. Lubię swoją rodzinę, swojego psa lubię też, lubię to co robię sami wiecie jak jest z mojego osiedla, lubię wszystkich raperów znajomych z 'galery", lubię wszystkich raperów , lubię wszystkich pracowników i lubię właściciela za niepowtarzalny ekstra klimat pokera .Ref. "weee you weee you weee ye ye ye ...3. Halo tu Karramba to tak dla przypomnienia jeszcze tylko parę słówek mam wam do powiedzenia. Lubię dobre imprezy i śliczne dziewczyny, lubię dostawać prezenty na swoje imieniny , lubię spać do trzynastej, a czasami trochę dłużej. Bardzo lubię komponować sprayem na murze ach cóż to za przyjemność rewera mówię wam jeśli masz wątpliwości to przekonaj się sam . urodzeni mordercy "Spid" i "Leon Zawodowiec" wszystkie filmy "Tarantino" plus "Milczenie Owiec" ale mniejsza z tym, bo o filmach, które lubię mógłbym mówić przez dwa dni. Lubię być lubianym i jeszcze dużo rzeczy lubię, a w ogóle tak naprawdę to ja bardzo lubię lubić.Ref. "weee you weee you weee ye ye ye ...
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