
Ńemy, Know - How (feat. Qmos, Bisz)
kładę więcej podkładów 
niż gimp na pryszcze
jest mój
ale jebać go i tak go zniszczę
co jest cool
instruujesz łaków stale
nie odbieram
już mówiłem to na tracku z V-em
BTW dostałem znowu link na 
w nim plik
ale jestem Nemy, wiec milczę
płyty, którymi chce się raczyć
zbyt wiele ich
rządnej nie nagrał tu żelatyn hdmi

rano wstaje z wyra
ciężko tyram ziom
i raczej nie zawieszam się jak żyrandol
a kiedy zaczynałem nikt mi nie radził
sam ogarnąłem to
wiec ty też se poradzisz
mam Know - How
jakbym gadał nie i szczekał
na powierzchni, bo kiblowałem wieki w ściekach
yo, man
przyatakuj decki z deka
Polsko łap nowe dzwięki z 

wystarczy jedno hasło
znowu sobie przypomina coś
i chociaż nie wiem jak to nazwać
umówimy się chyba nie wart
ale jaki już miałbym
to czego ty nie miałeś
teraz słuchaj mnie uważnie
to jest pierd* talent

halo
dzięki za ten kilk na komie
słuchaj
a podpowiem ci jak zjeść bit dosłownie
nie spodziewaj się by zaraz mieć kwit
zwolnij
najpierw musisz opanować
jak mistrz – formę
lokum porwać che tłum
tu bum
pełen buntu z gruntu
a brak mi słów
chcesz wojować, ale nie zdejmujesz kapci z nóg
pióro musi upodobać sobie każdy ból
dbaj o technikę
 
moduluj głosem
mamy ..
ścisz trochę
twoim hip-hopem pana wbij w sofę
 
do tego miks – ok.
olej sweetfocie
chłopku, dizękówa, ołówka szukam
fruwam znów
mam zajawkę
ultraubaw



to git
i pamiętaj gdy czegoś nie wesz
nie bój się spytać
nim wszystko zjebiesz

wystarczy jedno hasło
znowu sobie przypomina coś
i chociaż nie wiem jak to nazwać
umówimy się chyba nie wart
ale jaki już miałbym
to czego ty nie miałeś
teraz słuchaj mnie uważnie
to jest pierd* talent

Ńemy - Know - How (feat. Qmos, Bisz) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/nemy-know-how-feat-qmos-bisz-tekst-piosenki,t,663536.html

