
Paluch, Brak szacunku dla swoich (Dymas Blend)
Obrałem Odpowiedni kurs bez pomocy nawigacji 
dawno straciłem luz w chuj* mam jak na to patrzysz 
życie obrócili w gruz nie, którzy koledzy z branży 
oni chcieli mieć ten luz wpychali nosy w zaspy 
bo jeśli chcesz być fajny to musisz być jak reszta
pić wódę na skrzynki i wciągać w kilometrach.
 Widzę tych zjedzonych typów w każdym mieście na backstagach
byli jak Rysiek z klanu pewności dodała im chemia 
 ja na trzeźwo łapie taką fazę, że myślisz że ćpałem i
jeśli masz tak samo to masz u mnie drzwi otwarte 
gości co bujają w chmurach sprowadzam na parter 
bo umysł mam czysty i nie jestem narko fanem 
miłuję Hip-hop rap moim fachem zawsze odławiam gówna lamusy mają zgache i 
nie pierdo* mi, że ćpałeś i że była niezła jazda masz trzy dychy na karku a gadasz jak 
bydło w gimnazjach.

Jak macie gadać tak lepiej 
nie mówcie nic. Bo się mówi i 
za dużo to szkodzi.
Mówiłeś coś mówiłeś to
było takiego proste.
Twój świat dawno skończył
 się na słowie. [X2]

Znałem tych typów zanim poznał ich mikrofon 
niestety znam ich dzisiaj wkurwi* mnie jak się wożą 
wymienili mózgi na kranówkę sodową 
zamiast intercity mają tu hajsu pociąg 
masz drzwi otwarte jak nie odbija ci palma 
chcesz się wywyższać to wypierdala* na harfach
w stosunku do ludzi nie kumam pojęcia gwiazda 
jeśli myślisz  tak o sobie to już jest zjebana jazda 
nie masz szacunku dla obcych brakuję dla swoich 
kurw** wierzę że to wiem i wyczuwam że się boisz 
wielki prawdziwku nie znasz na osiedlu boisk a
Flapie pierdoli* o ładowaniu naboi 
nawet jak jesteś zdrowy to gadasz kurw* przez nos
mówisz ile kopert zajebałeś przez nos 
ktoś cię wyczuję i poznasz czym jest przemoc 
lepiej być sobą niż pozowanym mordercą. teeeeej
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