
Michrus, Non stop (ft. Ero JWP, Jano PW)
jak Pablo mam rzeczy
które klepią mocno
tak jak numery
które mordo lecą non stop
ostro wstali z ….
na te moje rymy
mają największą zawartość .. i cyny
wiec kapsnę wam syny
coś co trzęsie blokiem
gówno jest głośnie jakbym pisał je CapsLockiem
i robię tak bo mogę
i nowy track jest w drodze
ja to ojciec sukcesy
wiec od nowa rap narodzę
jak schodzę to płodzę, coś co ma sens
to ma mieć klasę
i globalny zasięg
działamy w czasie
w czasie gdy ty śpisz
słucha Każdy od WWA po Quince Bridge
stamtąd do Long Beach
chcesz zapytaj stopa
to ja i grupa, którą jarałby się Tupac
tagi na słupach noszą nasze imie
i ziomek, rap gorący jest kurw* nawet w zimie

to dal ciebie dziecka
jak dziś tak i przed laty
nie narzekaj
bo wiem co to bieda
wierz w to co mówi
i kilka osób w tłumie to rozumie
pamiętasz osiedlowe akcje

nie pamiętam ile lat to gra w mym sercu ziomal
rapy, rapy
gruby tonaż, zobacz!
pierwsza płyta to spełnienie marzeń
małolacie życie
i zajarane twarze
w barze, jakiś balet
jakieś piwo
na domówkach gęsto
Tedro Hydro Cannabinol
aż z głośników niosły się w podwórze
grube basy, zaraz obok – rymy tłuste!
punktem się zaczynał ostry weekend
ktoś się napierd*, ktoś wyłapał na michę
nie będę oszukiwał byliśmy niezłe ziółka
ulica ma się dobrze
dobrze maja sie podwórka
ona ciągle z nami
z nami muzyka hip-hop
katowane tracki to wersy wchodzą szybko
i to leci to płynie to buja
non stop jets obok
dzieciak nie łap muła!

to dal ciebie dziecka
jak dziś tak i przed laty
nie narzekaj
bo wiem co to bieda
wierz w to co mówi
i kilka osób w tłumie to rozumie



pamiętasz osiedlowe akcje

Michrus - Non stop (ft. Ero JWP, Jano PW) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/michrus-non-stop-ft-ero-jwp-jano-pw-tekst-piosenki,t,664752.html

