
Paktofonika, CD Kinematografii
STRAHO::Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii (FOKUSMOK: Na na na na) .. kinematografii..x  2FOKUSMOK::Dla każdego prawdziwego respekt mamOtwieram usta miasta KC czasem ze składem a czasem samDbam o wizerunek śląskiej sceny, masz problemy?Nie gadamy, rymujemy, reprezentujemyBez żadnej ściemy.. komponujemy bityKombinujemy płytySkład P F K   układ niesamowityMasz coś do powiedzenia?F O K  U S M O K  zmienia punkt widzeniaTo do widzenia panu.. hip-hopu nie robi się dla szpanu..Ktoś musi to dać do zrozumieniaTrzeba się trzymać planu po wynurzeniu z podziemianie ma, że boli.. taka jest cena wynurzenia.STRAHO::Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii ?? ciąg dalszy kinematografii..Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi.. archiwum kinematografiix  2MAG::Pojawiam się i znikam, taka rola MagikaPrzy tym trwam, jestem tam gdzie Paktofonika..Na tym punkcie mam bzika, tu nic nie da polemikaTen pakt to unikat, nie przerobisz na duplikatPrzyjmij ten komunikat, do góry jak IkarZ tym się borykam, by nie popełnić bykaI wcale nie mam zamiaru dać za wygranąBudzę się co rano, wiem co już granoWiem o co po co dbano i jak koleje losuMogą poplątać, że połapać się nie sposóbLepiej losu nie kusić, lepiej coś wyrzucić,Niż to w sobie dusić, nie próbuj się zmusićI bierz co ci dane, bądź losu panemA rozstrzygnięcie będzie z góry zaplanowaneTo się okaże, to czas pokażeTymczasem po głowie chodzą mi słowa w parzeRaz, że lubię to robić, a dwa, żeKiedy to robię widzę uśmiechnięte twarze,A to właśnie jest Everest moich marzeńTo właśnie jest Everest moich marzeńI dalej: piorunem, jak rażony gromemTutaj jest nas trójka, z tym samym syndromemI ścisłym gronem .. i z mikrofonemMagik .. i sprawy wagi ważącej tonę.FOKUSMOK::Właśnie tak się to robi na południux  2STRAHO::Pamiętasz wyczyny lirycznej mafii ?? ciąg dalszy kinematografii..Chłopaki, dziewczyny, zaraz was trafi.. archiwum kinematografiix  2FOKUSMOK::Były różne sprawy, dotknęły mnie aspektyProblem był konkretny, do dziś widzę efektyI widzę więcej, wiem więcej, tak to jest mniej więcejUczę się sztuki życia, hip-hop to mój sensei ejNaciśnij PLAY z tej strony P F K, sprawdź toNo bo to dopiero rozgrzewkaPoczątek, pieniądze to główny wątekWgnia-a-ta muzyka to nie wyjątekWyrosłem z przybijania piątek, człowiekuW perspektywie hip-hop jest dla mnie formą lekuNa dziurawy budżet to nie kwestia wyboru,to kwestia szczerości.. . sz sz .. bez odbioru... sz sz w kwestii hard-coreuF O K jak piorun z katowickiego sektoruNa forum wydarzeń, powodem oparzeńPieniądze są w kwestii sugestii moich marzeńTo leży w gestii, więc łap je za sterReprezentant południowych sferSzybki jak dodge viper, konkretny jak As kier..FOKUSMOK snajper sz cz
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