Nieznani, Nasza przyczyna
1 Zwrotka:
Jest tylko jedna jedna jedyna przyczyna
że życiografia Singla zaczyna
raperska drużyna w mocno osłabionym składzie
Dużo kontuzji brak wiary i aluzji
muza nasza dawno zrobiona skończona
ja w tym tonę łapiąc mamone
Stojąc na ulicy w mojej okolicy
naszej dzielnicy,zaniedbanej kamienicy
ciemnej jak piwnicy niedaleko kaplicy,
politycy dzisiaj tylko łgają udają,przeklinają
na siebie samych dla nich Od dzieciństwa
widziałem same polityczne świństwa
po głowie cos mi chodzi to szkodzi przechodzi
ludzkie granice ludzie młodzi
nie mogą się z tym godzić
w tym tekscie nie ma mowy o obdukcji
tego nie ma w konstytucji
no chyba że zapłacisz
ale napewno na tym stracisz..
Bańgów osiedle, Siemianowiceto nasze okolice
tutejsze dzielnice są juz dawno zbadane
drinki wylane
2 Zwrota:
Ludzie skazani na bezrobocie
w pocie zalani inni w locie leją na nich
rodzina przyjaciele to dla mnie wiele
nie jestesmy psami bardzo mizernie traktowani
Nie wołam o pomoc,znów sen a w nim Eho i Kołoc
kromka chleba od zycia gleba!
wydaje wam sie teksty rymowane są-nieosiąganie
to nie rzaden cud wystarczy zadac sobie trud
napisz tekst abys potem zaspiewać mógł
kawałek tego jak twierdzisz nieosiąganego
celu taki z ciebie byczek to jest pstryczek
para białych rękawiczek zmiana klimatu
muzyczna wojna do broni
słuch oczy wam zasłoni
wystarczy chęc minut pięc zmiana nastawienia
rapowe w twoim mózgu ustawienia
rymy pisane od nie chcenia
pytanie jak długo muza nudę nam przesłoni
Eho te pytanko kieruje do ciebie powiedz
daj nam swoją odpowiedź
3 Zwrota:
Ma odpowiec tajemnicza jak grobowiec
Trzymie sie z boku ale jestem w temacie
chcecie cos wiedziec no to macie
mam prawo odpowiadac ale nie namawiać
pomagac a nie karać
problemu jak papierosa nie da się wyjarac
powoli od początku mała czarna kawka mocna
jak strzykawka mieszana gadka
jak pożar w lesie
nie do ugaszenia łatwy do rozprzestrzenienia
moja wola mocna złe nawyki bezowocna
zimna krew w żyłach po przekrętach i pomyłach
z kołocem jak na froncie na osiedlowych TYłach
te osiedle znam......jak własną kieszeń
wiem komu mozna ufac
a na kogo trzeba chuchac
słuchasz dalej?za Życiografi zdrowie nalej
tylko nie gadaj cos ci nie pasi no to spadaj
hey kolesie jestescie w stresie my to wiemy

poco w twoim życiu żale
po co w muzie przeklinanie
młodzieży kochana bądzcie jak bracia
nieróbcie sobie wałów żadnych przypałów!!
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