
LWWL, Problem
Jeste&amp;#347; s&amp;#322;aby, z&amp;#322;y, odjeb&amp;#281; ci&amp;#281; dobrem
logo LW i odwr&amp;oacute;t jest god&amp;#322;em
patrzysz z zazdro&amp;#347;ci&amp;#261; czy to jest m&amp;#261;dre
mam wra&amp;#380;e&amp;#324; wi&amp;#281;cej jak to tw&amp;oacute;j problem
m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci tak ty zamknij mord&amp;#281;
moja przeci&amp;#281;tno&amp;#347;&amp;#263; dla ciebie rekordem
ty racz si&amp;#281; snowboardem i pisz po &amp;#347;cianach
jak widzisz mnie w klubie to masz w oczach dramat
to Hamas dzieciak jedzie po twoich famach
po tobie twoich zamiarach i planach
nie stracisz na fanach bo wcale ich nie masz
m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci dzieciak ty nie wyjdziesz z podziemia
i bez w&amp;#261;tpienia bo ja zdania nie zmieniam
uderzam konkretnie i ju&amp;#380; mnie nie ma
dosta&amp;#322;e&amp;#347; ol&amp;#347;nienia to do us&amp;#322;yszenia
ej czekam jak masz co&amp;#347; do powiedzenia siema
Pada strza&amp;#322; to bow-wow
nie b&amp;#281;dziesz mia&amp;#322; kolejnej szansy (szansy)
&amp;#322;&amp;#261;cz si&amp;#281; dobre gdy &amp;#263;wiczy&amp;#322;a piskami
dzisiaj milionem z nich przechwala si&amp;#281; punch'ami
eno eno ch&amp;#322;opak taki jeste&amp;#347; zajebisty
a ucieka ci stopa lepiej popraw swoje skillsy
i zastan&amp;oacute;w si&amp;#281; 2 razy nim otworzysz usta
bo mo&amp;#380;e ci wpa&amp;#347;&amp;#263; kij co ma na imi&amp;#281; kutas
moment ja m&amp;oacute;wi&amp;#281; ja nawijam ja rapuj&amp;#281;
a czujesz si&amp;#281; jak ziomek Emer uwierz
i wbijam ejuch w tego co krytykuje
a wygl&amp;#261;da jak w&amp;#261;chacz kleju z kolegom na sp&amp;oacute;&amp;#322;&amp;#281;
niekt&amp;oacute;rzy maj&amp;#261; na was gula czy ja mam
nie ukrywam &amp;#380;e mnie wkurwia ten stan bezczynno&amp;#347;ci
z&amp;#322;o&amp;#347;ci mnie tw&amp;oacute;j rap jestem pos&amp;#322;em
CK poezji mord&amp;#281; ej masz problem
To zacz&amp;#281;&amp;#322;o si&amp;#281; dzia&amp;#263; i rozkr&amp;#281;ca ju&amp;#380; jaki&amp;#347; czas
spal&amp;#281; ci twarz tak jak spali&amp;#322;em hajs
z ca&amp;#322;ym LWWL mam pieprzony spos&amp;oacute;b
co ma du&amp;#380;y plus u miejscowych bos&amp;oacute;w
to jest kawa&amp;#322;ek rapu z naszych ukochanych miast
ja i moje ziomki dzieciak aleja gwiazd
przez tyle lat nie jestem im nic krewien
opr&amp;oacute;cz zamieszania w ca&amp;#322;y ten proceder
ej ty jeste&amp;#347; pizda ziomek wielka pizda
wisisz mi hajs i zobaczysz pryskaj
wisisz mi w chuj pieni&amp;#281;dzy ch&amp;#322;opak
wi&amp;#281;c we&amp;#378; si&amp;#281; w gar&amp;#347;&amp;#263; i zarabiaj na blokach
G&amp;oacute;wno wiesz i masz kurwa problem
m&amp;oacute;wi&amp;#261;c tak og&amp;oacute;&amp;#322;em to raczej ob&amp;#322;&amp;#281;d
m&amp;oacute;wi&amp;#261;c konkret wasz rap to podrz&amp;#281;cz
wci&amp;#261;&amp;#380; rosn&amp;#281; w post&amp;#281;p czekam na odzew
krasnalu z kana&amp;#322;u waruj
mam styl wolny lepszy od twoich nielegal&amp;oacute;w
LWWL patrz i &amp;#380;a&amp;#322;uj
ten problem jest tw&amp;oacute;j chuj id&amp;#378; go namaluj
Ekipy raperzy beefy dissy awantury
Kielce naszym miastem nadekr&amp;#281;camy czarne chmury
ha dobry moment by powiedzie&amp;#263; poniekt&amp;oacute;rym
scen&amp;#281; sprz&amp;#261;tn&amp;#261;&amp;#263; zabra&amp;#263; &amp;#347;miecie dzi&amp;#281;kujemy wam ju&amp;#380; pa
ta hardcorowcy z dobrych dom&amp;oacute;w
nie chce ju&amp;#380; wi&amp;#281;cej s&amp;#322;ucha&amp;#263; waszego hardcoru
mam do&amp;#347;&amp;#263; prze-kabaret ale szczerze wol&amp;#281; Da&amp;#324;ca
nie tworzymy jak wy bajek ja zapraszam was do ta&amp;#324;ca pa
daje klapsa w pysk pluje w pysk i patrz&amp;#281;
w pysk zgasi wasze uczucie przejebany sztynks
macie problem i tak pomijaj&amp;#261;c diss
problem nie do rozwi&amp;#261;zania jest dzi&amp;#347;
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