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H.I.P.-H.O.P. to nie chęć bycia strażakiemZ tego się nie wyrasta jak Jożin z bagienTak więc odważnie zależnie podążam swym szlakiemSzanuje wiernego, gardzę sezonowym krzakiemJestem uświadamiaczem więc ogłupiacze polująNa mnie jak na smerfy KlakierWypracowuję markę, to rymu szlachetny lakierWtem rak kiedy mnie dopada zwątpienie, mam odechcenieJestem pracusiem na minusieMimo że się globusie nie lenięTeż ulegam pokusie kło niezłomnie mnie, oniemienieNie mówię, że nie uwierzenie w toTo sprzeniewierzenie leczwiecej na teksty.orgNikczemnie chce czy nie to otoczenieWszczęło wrzenie we mnie, oto ma odsieczPłytę te czynie jako naczynie w którym krewZagotowuje co dzień się, słowa to mój mieczNiepewnie tnie mnie niemy krzyk o przełom przeżyćKro, że oprócz tej żenady każdy jak WikipediaWierzy, że od drugiego lepszyWszystko należy się za free a przede wszystkim mp3Więc na łączach ruch jak na helu przeprzyKro mi, że brzydko okradają nas mówięTo za wielu toniemy to nie przyJemne jak zmiana pieluchLub piwo bez chmielu w głowach się pieprzyChyba czas je przewietrzyćTo mania okradania sowietówLata kombinowania każdy cwaniakOd opodatkowania do skasowania biletu[x2]Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótkaW Polsce sprzedaje się tylko godność i wódkaPrawda gorzka jak chwila słońca tu krótkaSztampa, plagiaty, kiełbasa, disco i wódkaPatrz kurwa mać stali na saliMachali mi rękami nogami sami się deptali calipatrz ustami wykrzykiwali mój rap azalimieli kupili czy każdy kradłspalimy bat zrobimy fotile masz lat małolat, ale z ciebie kotzróbmy se lot desperado jak Salwador Dalioto mój pot, oto mój glock cię rozwalina sali jest Fokusmok, krok cię dzieli odstop, kilku stali miecz wykuwa młotpełen detali nazywali by gochodź nam to coś co cię powalimasz mp3 nie masz się czym chwalićmasz tą płytę, mogę cię ocalićo boże nie masz co palićwysłuchali, do cna wyjebalina śmietniku kultury się czaijak straż nocna czeka na skok na faliod podstaw znów z głów anomalii ich i rzemiosładroga prosta szła po podpalonych mostachz dwóch stron stali, wysyłali w postachi podpalali coś w nasHipoteza brzmi - ci ludzie nie mają kasyJa, uhm, ci ludzie nie mają klasyKażdy łasy na frikowe rarytasyStąd te nasze językowe wygibasyZapnij pasy protegowany tej rasyWodzi na zawarcie przymierzaJak sub-basy spotęgowany masywOtwiera przed sobą sezamAle co tam mamy totalne szczęścieGramy co kochamy najczęściejNasuwa się pytanie czego chcieć więcej?Może po prostu mamy złe podejścieMyślę, że nawet mając miliard w rozumieNie potrafiłbyś tego zrozumiećPóki co w sumie muszę to unieśćGdy pasożytem staje się konsumentWszędzie dwóch zawodowców kontra stu konformistówMówią, że jestem mistrzem słowaA czuję się niczym pastuchI chyba brak mi słówTony kontrastów z mej nadziei zrobiły TiramisuWieje mi realizmem, kocham ojczyznęKtóra ma system wyciskający nam na moralności bliznęCo dzień przez biznes tracę swą podobiznęHonor przypomina mi na wynos tanią chińszczyznęWalczyć o wizję czy wygodnie wyżyć połykając truciznęSzacunkiem w środowisku nie nakarmię rodziny, prędzej zawisnęW powietrzu jak Trinity w Matrix'ie jak woda w Wiśle skisnęStoję na rozwidleniu, powietrze cuchnie niby landii tragi komizmemEtyka myli mi się z debilizmemLiznę misie, blant mi tli się, mitlich fluchelTomku Lisie jak chyba wiem co z tą PolskąTo malinowy soviet mental kisiel[x2]Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótkaW Polsce sprzedaje się tylko godność i wódkaPrawda gorzka jak chwila słońca tu krótkaSztampa, plagiaty, kiełbasa, disco i wódka
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