
Mezo, Panczlajner
Dobra.Czas wyskoczyć z liści i zrobić to lepiej...ha... Mezo,DJ HEN czas na bicie, tak to idzie! 1.Ha, to nie jest tak,że jakiś łach może tu podejść i zrobić to tak jak ja to robię! Polskie bagno zamęt pogoń za sianem,wznoszę o życiu powiedz wtem zza ścianek mój wywód w bitwie o strefy wpływów parę strof takich byś powiedział ale koks -KTO? Rymem zapiera dech w piersiach zawiera treść w wersach pionową wieścią uśmierca ty bo na bis którzy chca,lecz stylu nie mają i muszą się wlec z tyłu. Niektorych mocno boli nas rozgłos ten tępy,ten typ święty Piotr Apostoł, dorabiasz mi gębę z niezłym skutkiem, ale twoje argumenty są niezby słuszne górę biorą emocje nie intelekt, chcesz jedną z moich wielbicielek? CHętnie się podzielę! Ja nie mam rozterek która ksywa jest prawdziwa. Wiadomo że moja, hm,wybacz. Twoje pseudo już dawno zgadnął Rysiek eR! cały świat się przeciw tobie sprzysięgł.Ej Piotrek! Nie łam się,ten typ tak ma! Ależ brutalna jest terapia. Tak na marginesie dodam jeszcze na koniec- nie bądź taki hastla-hastla na mikrofonie..! ref.Czarny jest jak Masta Ice chwytam w moje sieci mam rymy o których nikt z was nawet nie śnił. Włażę na bi..bit.Me me me me mezo!x2 2.Włażę na bit MEZO-kamikadze nie wiem czy ten bit da mi kasę. Wiem że dostarczę wrażeń chłopakom na forum, wiem że to uderzy jak piorun.. Panczlajner,ha wlasnie teraz,panczlajner-więc się nie przeraź. Patrz na mnie jak ataki odpieram nie ulegnę presji nie dam się skreślić! CHoć W swej profesji nie używam mięśni mam rymy o których nikt z was nawet nie snił a nawet jesli to lepiej zejdź mi z drogi bo tylko ja wiem dokładnie jak to zrobić! A ludzie pierdo** o jakimś hiphopolo. Mają gula bo przed ryjem wyrosł im tako kolos! Zawiść? tym gardzę tym bardziej że sam jesteś szczery jak uśmiech sprzedawcy w Macdonaldzie. Coś sie na ciebie znajdzie, Numer Raz,jeśli umiesz-zrób dobry numer raz! Zresztą-oszczędzę ci wiekszych szykan. Jedna rzecz zawsze byłeś zawsze byłeś przejęty dziką strzychą. Tak to idzie MEZO tak,DJ HEN wiem..słuchasz tego z zapartym tchem bo to spektakl,sekta na promocji,rozumiesz? Czy mam dać przekład na polski? mezo/52dębiec/ BYĆ ZAWISTYM? DROGI PIOTRZE! LEPIEJ BYĆ AMBITNM CHŁOPCEM. CO NIE MOŻE ZABIĆ TO WZMOCNI. BACZNOŚC,PRZEMYŚL,SPOCZNIJ ref.Czarny jest jak Masta Ice chwytam w moje sieci mam rymy o których nikt z was nawet nie śnił. Włażę na bi..bit.Me me me me mezo!x2

Mezo - Panczlajner w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/mezo-panczlajner-tekst-piosenki,t,523081.html

