
Kasta, Konfederacja
Jak 1,2,3 do konfederacji ryyym reprezentacji styl dla tych co chc&amp;#261; to kuma&amp;#263;.*2
1.To te s&amp;#322;ynne dwa miasta kt&amp;oacute;re chc&amp;#261; si&amp;#281; chlasta&amp;#263;, basta... czas nasta&amp;#322; nowa kasta, rymmajsta, lepiej sprawd&amp;#378; ten materia&amp;#322; co tu wyrasta na europy peryferia. Jak bez strachu ropy wirycznym k&amp;#322;achu, jak stru&amp;#347; nie chowam g&amp;#322;owy do piachu, to nie jest rym 
boga chu co gada o biedy krachu wi&amp;#281;c brachu lepiej szybko rachuj. Jad&amp;#281; dalej tej dalej wale wymuszale m&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e mam talent stale napi&amp;#281;te stale rusz&amp;#281;, limuzw dalej chrupie &amp;#322;ysej pale na lewym kanale na prawym kanale. Wci&amp;#261;&amp;#380; jestem graczem, a ty kumasz to raczej zwa&amp;#380;ywszy &amp;#380;e tu i teraz nie ma inaczej, jestem graczem, szejkiem razem z Majkiem malagrycha nawet pod ba&amp;#322;a&amp;#322;ajke. P&amp;#322;yn&amp;#261; jak woda mam moc jak master joda, by&amp;#322;a by wtopa, by&amp;#322;a by fopa, by&amp;#322;a by szkoda nic doda&amp;#263; i nic uj&amp;#261;&amp;#263; synu petekle kilka wita kastap kuzyn&amp;oacute;w, kolejny level kolejny tytu&amp;#322; manifest bytu tego typu vip&amp;oacute;w wi&amp;#281;c byt&amp;oacute;w. Wi&amp;#281;c poznaj s&amp;#322;&amp;oacute;w bandyt&amp;#281; zaufanie kredyte tu te typy napite, te typy robi&amp;#261; p&amp;#322;yte tu te typy z P.D.G ekipy ostre jak ostry n&amp;oacute;&amp;#380; jak wedeta liby to nie iluzja rap i chap konfuzja
ref.
Jak 1,2,3 do konfederacji ryyym reprezantacji styl dla tych co chc&amp;#261; to kuma&amp;#263;.*2
2.Yo, ja jestem ulicznym grajkiem pasker bustypem jak marlon kozaki ja uchodz&amp;#281; za kosmit&amp;#281;, jak mistyk robi&amp;#281; te tricki robi&amp;#281; trickite kocham to &amp;#380;ycie pozdrawiam gebertydyte. P.D.G yakuza ta&amp;#324;czy na babilonu gr&amp;oacute;zach straszy jak kuzar pa&amp;#380;y jak maduza ja jade na luza w stylu &amp;#322;obuza ci&amp;#261;gle dono&amp;#347;ny jak ukaruza, a ty s&amp;#322;uchaj..., co za piski razme k to kasta sk&amp;#322;ad jeste&amp;#347; bliski zrozumienia tak nic sie nie zmienia degeneracja hip-hop dla pokolenia &amp;#347;le &amp;#380;yczenia to dla wszystkich kumatych P.D.G.K teljot chwyta ster to dla tych to oni to dla tych, dla wolnych, dla tych z za kraty, yo te s&amp;#322;owa to unikaty ja spraw te g&amp;oacute;wno p&amp;#322;yne pobi&amp;#263; sie jak lew syrius lubi&amp;#281; dobry dzoj ty best ty tekstu jak g&amp;#322;upek operuje P.D.G skr&amp;oacute;tem posy&amp;#322;am lute co powala &amp;#322;by zakute to tu te typy nabite, typy nabite jak m&amp;#322;yny zbite oriter liter pozdrawiam wike.
ref.
Jak 1,2,3 do konfederacji ryyym reprezantacji styl dla tych co chc&amp;#261; to kuma&amp;#263;.*2
3.Kasta sk&amp;#322;ad, teraz przy mikrofonie wyrobimy kwoje, apropo kasta sk&amp;#322;ad teraz pami&amp;#281;taj tu nic si&amp;#281; nie zmienia kasta sk&amp;#322;ad, teraz przy mikrofonie wyrobimy kwoje, apropo kasta sk&amp;#322;ad teraz pami&amp;#281;taj tu nic si&amp;#281; nie zmienia kasta sk&amp;#322;ad.
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