
Nesti & Kaza, Chwytam marzenia
NESTI:
Ej ziomek czy oczekujesz dobrego rapu?
Bo mam to dzieciaku,muzyka pełna ostrego smaku
Nawija rap-kobieta 5 liter OD N do I
nie chcesz mnie słuchać?.... to kurwa tam są 
drzwi!
Mów do mnie prosto w twarz patrząc zawsze prosto w oczy
Wiedząc że ta osoba jeszce nie raz cie zaskoczy
Robie to dalej...a wasze komenty non stop wale!
Słowa,dźwięki Bassy płynące na rapu skalę
Kiedy siedzę nad tą kartką i rozmyślam nad życiem
Nie obchodzi mnie kasa.popularność,wybicie
Marzę tylko dalej robić to co sprawia mi przyjemność
Bitom i wersom oddaje moją wiernosć
Już dawno po północy a ja dalej piszę
Wersy z uczuciami,a czasu w ogóle nie liczę
moja pasja zajawka coś co mnie mobilizuje
do dalszego łapania wielu marzeń motywuje
A więc chwytam marzenia,mam je /już coraz bliżej
Z majkiem w ręce wspinam się coraz wyżej
Robię swoje a w obce się nie mieszam
Właśnie z wielką mocą z Twoim głośnikiem z się zderzam x2
KAZA:
Reprezentuje JIMB wiesz?!
choć były inne chwile
Teraz rapujemy a ty słuchaj tego synek!Masz chuj do gadania i się nie mieszaj!
Rozkurwimy dzisiaj rapu scene i ja w to wierze!
Godzina druga zajawka mnie złapała zmusiła do zwrotki napisania
Usteckie podziemie i ta dwójka doskonała.
Pierdole priorytety ide za głosem serca
Rap morderca! Ty teraz tego słuchaj i rusz się z nami- liryki wariatami
Jak nigdy hardcorowo, po to by ruszało Tobą
A Ty kiwaj głową! A Ty kiwaj głową kiwaj!
Z reprezentantem stylu co cieniasów wyzywa
Na wspólny pojedynek
I zmiażdze ich stylem. Pokiereszuje rymem
Moje pancze jak kula a sample jak broń co łeb Ci odmula///////////
Masz tu najlepsze gówno!
Nie podoba się?
Trudno!
O marzenia walczymy. i tak równo
Tak więc sprawdź nas!
A więc chwytam marzenia,mam je /już coraz bliżej
Z majkiem w ręce wspinam się coraz wyżej
Robię swoje a w obce się nie mieszam
Właśnie z wielką mocą z Twoim głośnikiem z się zderzam x2

Nesti & Kaza - Chwytam marzenia w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/nesti-kaza-chwytam-marzenia-tekst-piosenki,t,569816.html

