
Magiera & L.A. feat. donGuralesko, Fokus, Grubson, Junior Stress, Kodex 3 - Wyrok
Feat: Fokus - Mercedresu 
Ref: 
To jest ten sąd ostateczny 
Popełniłes bład niepotrzebny i niebezpieczny 
Pora tu mocno przewietrzyć 
Był kodeks,był proces ten wyrok jest wieczny 
1.Gural: 
Zapadł wyrok za nieszczerość 
Wybiła godzina zero 
Wjezdza merol pod P do ń banderą 
Tak jak Ginner co na(?) drina w wannie 
Yo gram z nadzieją ze dobre wiatry nam wieją 
Elo pigalaz miga bas i las rozpinam pas i gaz 
Pierdole was i was i was 
Leje sie siwa legal my to ganze gall pow za to że na kartce grał 
Zrobie akcje co? uslyszysz akcent(gdzie?) 
W mojej gadce na twojej klatce(co?) 
Zginie w akcpet kto pokazuje palcem(co?) 
Ja wjade walcem w czarnej kominiarce(yo) 
Dwaj zawodnicy perfekcjii moc 
A ty skonczysz w kostnicy na sekcji zwłok 
DGE i Smok tak jak sierp i młot 
My tniemy i walimy teraz wiesz już co 
Mowie juz bierz to Mister DonGuralesko 
Ten chłopak z bletką jade jak śmierć karetką 
Ze mna chłopaki czarną furgonetką PDG legion 
Wiesz co? nie bedzie lekko 
Jest nas tu raz stu raz kilkunastu 
PDG raz tu żygaj hajs mój 
Wie heis du? Kilaz Group ej my robimy te manewry tu... 
Ref: 
To jest ten sąd ostateczny 
Popełniłes bład niepotrzebny i niebezpieczny 
Pora tu mocno przewietrzyć 
Był kodeks,był proces ten wyrok jest wieczny 
2.Fokus: 
To ten ostatni dzień to towja karma 
Ja rzucam cień twoj los to przyszłość marna 
To jest ten armageddon legendarna czarna noc 
Post termo rymo nuklerana 
Kiedy gadam to trwa ta kanonada lata latam 
Potem bata macha a potem wyrok kończy atak 
Mistrz świata wplatam w to liryczny paraliż 
Beda cienko spiewali jak ryby Bukamali 
Mam patent i talent mam wiare 
Moge wymieniac dalej ale moge podpalić tą sale 
Na sali musi być ogień skoro tyle dymu czaisz 
Nie ma ponieważ gdyż dlatego że iż i azaliż 
Wynika z analiz pora tu mocno przewietrzyć 
Gural i Fokus uderzenie jak w splot słoneczny 
Kultura hip hopu rym waleczny zapada wyrok 
Niepodwarzalny i bezsprzeczny 
3 Mercedresu: 
Cegiełka po cegiełce 
Pomysłów coraz wiecej 
Czas poluzować lejce 
By odpoczeły rece 
Siła zryw pokoju 
Siła w słowie 
Siła wyobrazni siła za mikrofonem 
To nie jest takie proste nie podają tego na tacy 
Trzeba sie postarać by widzieć owoce pracy 
Raz spokój harmonia,raz hardcore melanże do rana 
Utrzymuj równowage pokój z tobą żyj pełnią życia 



Bez wahania i zachwiania 
Spokojnie wiec,niech siła wypływa z naszych serc 
Bardzo dobrze wiesz że ma ona obrany konkretny cel 
Ref: 
Czasami nie da sie wszystkiego poukładać 
Skryte zakątki zbadać choć coś ci podpowiada że 
Nie opłaca sie na głowie stawać a zarazem powstawać 
Niech siła pokoju w tobie wrze
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