
Małpa, Pierwsze starcie
Taa, Małpa, solo. sprawdź ten bit
sprawdź ten styl, sprawdź to na czym teraz tutaj jadę
Yo!

Na własnym bicie jadę
Ze stworzonym właśnie podkładem
Każdy jest tu dla mnie gadem
Który tryska we mnie jadem.
I ten flow co prezentuję
Zajebiście się w nim czuję
Ja zaczynam ekspedycję
Choć skazany na banicję
Już w starożytnym Egipcie
Ludzie ruszali się w rytmie
Moich bitów. Znów zaczynam
tryskać energią wiedźmina.
Połączony przez mikrofon
ten bit porusza mą głową.
Świry, świry bawią się,
Każdy dobrze o tym wie.
Poszukuję sensu
Stojąc ciągle w jednym miejscu.
Wciąż nawijam bez zawiechy
I odpuszczam twoje grzechy
Proceder trwa już dwa miechy
Bez okazanej uciechy.

Taa, sprawdź, Małpa, solo, pozdro dla wszystkich
dalekich i bliskich. taa

Pierwsze starcie,
To jest moje pierwsze starcie z rapem,
Wiesz o co chodzi, on jest dla mnie całym światem.
Wciąż go tworzę, o Boże, i nic Ci nie pomoże,
Nie ukryjesz się przed nim, bo to hip-hop w swym walorze! x2

Jestem new Mistrz Ceremonii, zwarty i gotowy
Do przekazywania tego co przyprawia o ból głowy.
Do tego jestem stworzony, to jest moje powołanie,
Usłysz mój głos, usłysz me wołanie.
Chcesz powrotu starej szkoły?
To pisz teksty nie bazgroły,
Nie wypadaj z bitu, ułóż coś wartościowego
To jest klucz do tego

taa, rap key

Więc, może zaprezentuj nam swój freestyle
Wiesz, że on nam zwisa.
Na freestyle'u nie masz szans i to nie jest zwykły lans
Choć mi brakuje do najlepszych mogę z tobą o tym pieprzyć.
Mogę o tym dziś nawijać
Jaka będzie twoja mina
Gdy zobaczysz jak przeklinam
Choć sam nigdy nie zaczynam
Czekam na twoje wyzwanie, jeśli wyzwiesz mnie to stanę
I pokonam cię, eee
Właśnie tak!

Pierwsze starcie,
To jest moje pierwsze starcie z rapem,
Wiesz o co chodzi, on jest dla mnie całym światem.
Wciąż go tworzę, o Boże, i nic Ci nie pomoże,
Nie ukryjesz się przed nim, bo to hip-hop w swym walorze! x2



Urodziłem się kozakiem taki jestem, pozostanę.

Urodziłem się kozakiem taki jestem, pozostanę.
Bandażujesz świeżą ranę, którą zadałem Ci batem.
I choć nie mam już pomysłu, to to demo Księgą Przysłów
Dla każdego kto pamięta
Swe początki. Nie wymiękam
I nie będę

yo yo yo yo właśnie tak
Sprawdź- Małpa- Pierwszy bit
Demo to jest moje i jest git

Pierwsze starcie,
To jest moje pierwsze starcie z rapem,
Wiesz o co chodzi, on jest dla mnie całym światem.
Wciąż go tworzę, o Boże, i nic Ci nie pomoże,
Nie ukryjesz się przed nim, bo to hip-hop w swym walorze! x2
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