
Paluch, Pudle
niczegho tu nie dałem w zastaw jebac szatanski lombard 
jestem diamenten posród mcs sztucznych jak brokat
pluje na wasz xanax łykany na pokaz 
jebane sztuczne kwiaty kłade wam na grobach
kiedy mówiłeś coś om mnie do moich ziomali badź pewien, że do mnie doszło
kiedy mówiłem cokolwiek do Twoich bądź pewien żeby mi doszło
nie robie naboru do mojej arki zrobie tu fale jak jebane wojsko
ide w tym rapie do bragi otocze kumple troską
motywuje młodych ludzi dajac im tu szcera gadke
bez owijania w złotka jebie wasza propagande
wszystko co zdobyłem w rapie zdobyłyem naprawde
ci na szczytach w pierwszym tracku pomylili go z orgazmem
kilku grzaczy stalej sceny, ktorym cos zawdzieczam
kazdy z moich ludzi w kraju to czysta profeska 
my szkice zycia mamy ziomek wyryte w diamentach
ty na tracku sam z ołówkiem ciągła kursów korekta

uuu
nie imponuje mi kosa ani forsa 
czy na klipach ładne futra
 dzis ze smutkiem widze ziomal
 jak dobry chłopak znowu zamienia sie w pudla

                    x2

wielu starszych kumpli przespało tu swój moment 
rzucam w Wasza strone kamien z napisem co jest
ich przemiany sa tak smutne, ze az chwytam sie za głowe
ego wykarmione wczesniej strawionym honorem
strawionym ogonem pewnie mocno piecze zgaga 
chyba kumam kiedy jestem swiadkiem, kiedy konczy sie ta saga
wymienic wasze ksywy to jak zajebac szpagat
jestem tym, ktory nie klasnie kiedy tłumy biją brawa
2007 my juz robilismy newschool 
kraj latał na boombapach puscilismy nowy 3school
włacz to jeszce raz i refren przekmin mózgu 
bo to słowa robia banger jak prawdziwy facet w łózku 
ktoś to mówił, ze szacunek budzi to czego odmawiasz
dzis to zeszło do poziomu odzieżowego hasła
z dobrych raperów juz zrobili reklamowych durni 
możecie wypierdalać na galaktyke kurwix

uuu
nie imponuje mi kosa ani forsa 
czy na klipach ładne futra
 dzis ze smutkiem widze ziomal
 jak dobry chłopak znowu zamienia sie w pudla
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