
LWWL, Eurobiznes (feat.Olsen, Fu) - Projekt Hamas
Kasa, kasa, cash, money, money
witamy w takich czasach przez hajs opanowanych
oczy zmru&amp;#380;, wypchany portfel ju&amp;#380;
aby tam dotrze&amp;#263; kurz otrze&amp;#263; zapomnianych potrzeb
nie ka&amp;#380;dy z nas b&amp;#281;dzie mia&amp;#322; czas
by cho&amp;#263; raz prze&amp;#380;y&amp;#263; taki lans tak jak Biggi w Hipnotize
p&amp;#322;on&amp;#261;ce drinki raz po raz i hajs
a jej stringi to pora na bounce a nie rozkminki
ej co za dzie&amp;#324; zabi&amp;#322; taki realny sen
budzi miasta szept wzrasta adrenaliny p&amp;#281;d
p&amp;#322;on&amp;#261;ce dyski a hajs na tym wszystkim
chc&amp;#281; zbi&amp;#263; a przy okazji zabi&amp;#263; ten kit ej
to m&amp;oacute;j bis maraton szmatom diss pluj
i na pysk browar to po nich nic tu
bum fenomenalny G.R.U.
niech ro&amp;#347;nie gul a ty stul ryj stul
Rap kontrowersji agresji presji
dla prewencji  w wersji Ch.W.D pieskiej cz&amp;#281;&amp;#347;ci
wiadomo wsz&amp;#281;dzie pies to pies &amp;#322;a&amp;#322;
szczeka skurwysyn tam gdzie sta&amp;#322;
miasto nieprzyjemnych ludzi kontakt&amp;oacute;w
w mocy kompakt&amp;oacute;w &amp;#380;e te&amp;#380; z raperami pakt&amp;oacute;w
bit do taktu Projekt Hamas masz tu
masz tu rap &amp;#347;wiat zarobk&amp;oacute;w i marnych p&amp;#322;ac
eurobiznes byle szybko byle wszystko
byle by mie&amp;#263; wi&amp;#281;cej r&amp;#281;ce brudzi&amp;#263; swoje cz&amp;#281;&amp;#347;ciej
brak pieni&amp;#261;dza wci&amp;#261;ga ci&amp;#281; w szereg problem&amp;oacute;w wci&amp;#261;ga
penitencja kara temu co pieni&amp;#281;dzy obcych &amp;#380;&amp;#261;da&amp;#322;
krok w prz&amp;oacute;d i kolejny rok zn&amp;oacute;w
brak funduszy doskwiera mi ci&amp;#261;gle a tu op&amp;oacute;r melan&amp;#380; luz
mam czas robi&amp;#281; ha&amp;#322;as mam hajs gram dla was
mam rap sw&amp;oacute;j rap m&amp;oacute;j biznes to m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat
Eurobiznes ci&amp;#281;&amp;#380;ar braku hajsu d&amp;#378;wign&amp;#281;
mam tego wielk&amp;#261; ch&amp;#281;&amp;#263; wi&amp;#281;c to nie dziwne
&amp;#380;ycie bez spi&amp;#281;&amp;#263; od mojego inne
nie dla kole&amp;#380;k&amp;oacute;w jest to co wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie kwitnie
zazdro&amp;#347;ci b&amp;#322;ysk gdy zysk jest przy mnie
pazerno&amp;#347;ci chuj w pysk i niech zniknie
g&amp;#322;upiej naiwno&amp;#347;ci m&amp;#261;dro&amp;#347;ci nie oddam
ko&amp;#322;uj na sztuk&amp;#281; m&amp;oacute;j eurobiznes w to gram
wchodz&amp;#261;c w to lepiej wyj&amp;#347;&amp;#263; z tego twarz&amp;#261;
nie wszyscy wychodz&amp;#261; wi&amp;#281;c po chuj w to w&amp;#322;a&amp;#380;&amp;#261;
nie dotrzymane obietnice wiar&amp;#281; gasz&amp;#261;
w przyja&amp;#378;&amp;#324; i tak nigdy prawdziw&amp;#261; nie by&amp;#322;a
mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to jest si&amp;#322;a na szczero&amp;#347;ci oparta
lito&amp;#347;&amp;#263; jest dla s&amp;#322;abych i nic nie warta
nie mam jej mam farta w &amp;#380;y&amp;#322;ach zimn&amp;#261; krew
wiem na kogo mog&amp;#281; liczy&amp;#263; a na kogo ju&amp;#380; nie
Eurobiznes Kameleon Olsen Fu
PH, PH nie wyrwani ze snu
nie wyrwani z kontekstu euro-hajs hajsu deszczu
leszczu nas to nigdy nie poch&amp;#322;onie
proste &amp;#380;e jak ja j&amp;#261; bior&amp;#281; w cierpliwo&amp;#347;ci zbroje
czekam zr&amp;oacute;b co&amp;#347; w nasz&amp;#261; stron&amp;#281; piek&amp;#322;o ci rozp&amp;#281;tam
ej ty ten tam wszystko pami&amp;#281;tam
Eurobiznes na takich jak ty przyn&amp;#281;ta
60% spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa sto&amp;#322;eczna histeria
fanaberia na towar ze sportu alergia
czerwona gor&amp;#261;czka zerwana sprz&amp;#261;czka
Tatra jasne, browar nas&amp;#261;czony towar
ka&amp;#380;dy wie nie ty swego losu kowal
masz pretensje kurwa to we&amp;#378; si&amp;#281; po&amp;#380;al
ta wyzyski protesty testy jak ci kurwa nie wstyd
to mikrofale talent m&amp;oacute;j jeszcze nie wystyg&amp;#322;



z nami Projekt Hamas rozpierdala t&amp;#281;pe dissy
tym krajem rz&amp;#261;dz&amp;#261; same polityczne pizdy
maj&amp;#261; wizje przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci czy&amp;#380;by
niech &amp;#380;yj&amp;#281; nam Europa sto lat hardcorowym hajsem
made in Poland gdzie ka&amp;#380;dy przeci&amp;#281;tny typ
to ignorant tutaj masz eurobiznes
tutaj &amp;#380;yje ca&amp;#322;a ekonomiczna partia
nie szukaj tu szcz&amp;#281;&amp;#347;cia tu nie jest hajslandia
tutaj swoje gniazdo ma mafijna gwardia
tu prze&amp;#380;yjesz jak masz farta cz&amp;#322;owiek, jak masz farta
banana palanta zgrywaj gdy masz legal fanta
banana palanta skurwysynu [?]
Zmierzch nadchodzi, &amp;#347;wiat&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; znika
sztuczno&amp;#347;&amp;#263; wszystkich przenika amen
pojebane klony omen
wystawa figur woskowych, pierdolony fenomen
czarna chmura pokry&amp;#322;a ca&amp;#322;e miasto
666 ju&amp;#380; nigdy nie b&amp;#281;dzie jasno
horror &amp;#347;miertelna plazma po&amp;#322;yka
zombie na ulicach taka statystyka
kl&amp;#261;twa nadej&amp;#347;cia antychrysta narodziny
PLN do niego teraz si&amp;#281; modlimy
czarna msza dla wszystkich jasno&amp;#347;ci&amp;#261;
nielegalny sezon zwyczajn&amp;#261; normalno&amp;#347;ci&amp;#261;
z&amp;#322;em pod&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; chleb powszedni
powszedni wszem rok martwica
znieczulica - tylko j&amp;#261; odczuwa&amp;#322; b&amp;#281;dziesz
to dziedzictwo przysz&amp;#322;ego pokolenia
Ema par&amp;#281; s&amp;#322;&amp;oacute;w od Olsena
kielecka scena rap biznes w genach ty znasz ten temat
teraz znika bariera wciera si&amp;#281; w AKG
PH WNB Olsen Fu Kameleon
to kolejny joint ja zwijam go na biegu
nie pr&amp;oacute;buj uczy&amp;#263; mnie eurobiznesu regu&amp;#322;
bez kitu Olsen zacytuj co nawin&amp;#261;&amp;#322; Bzyku
ta nasz rap napierdala z si&amp;#322;&amp;#261; dynamitu
euro? tu masz z&amp;#322;ocisz i grosz
masz tward&amp;#261; dup&amp;#281; to id&amp;#378; i pro&amp;#347;
a mo&amp;#380;e kto&amp;#347; kopsnie ci co&amp;#347;
z lito&amp;#347;ci jak masz mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci
to przygarniaj fors&amp;#281;, daj zarobi&amp;#263; braciom godnie
dzia&amp;#322;aj rozs&amp;#261;dnie, orient na kolb&amp;#281;
b&amp;#261;d&amp;#378; w dobrej formie i kontroluj m&amp;#261;k&amp;#281;
a gdy kto&amp;#347; wyci&amp;#261;gnie d&amp;#322;o&amp;#324; pomocn&amp;#261;
pami&amp;#281;tam odwdzi&amp;#281;czam si&amp;#281;, tymczasem pozdro
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