
Pares, Dawno temu w Ameryce
Refren: Po to jest hip-hop &amp;#380;eby zastanowi&amp;#263; si&amp;#281; nad sob&amp;#261; Idziesz szybko, on pod&amp;#261;&amp;#380;a w &amp;#347;lad za tob&amp;#261; Bo to jest hip-hop (hip-hop), po to jest hip-hop (hip-hop) Dawno temu w Ameryce w ubogich dzielnicach Hip-hop stworzony, dla idea&amp;#322;&amp;oacute;w matryca Rock, pop przygasa jak &amp;#347;wieca, zach&amp;#322;annie on je zasysa, Przeszkod&amp;#261; nie b&amp;#281;dzie teraz &amp;#380;adna ludzka granica Klient&amp;oacute;w nie wybiera, idzie jak ladacznica z ka&amp;#380;dym Kto ma vibe, wa&amp;#380;ny nie tylko hajs Dra&amp;#380;ni kto ma wyraz twarzy powa&amp;#380;ny  odwa&amp;#380;nie Nie b&amp;oacute;j si&amp;#281; gdy s&amp;#322;owo ci&amp;#281; dra&amp;#347;nie, po to jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie hip-hop Mno&amp;#380;y si&amp;#281; p&amp;#322;yta za p&amp;#322;yt&amp;#261; w fabryce na ta&amp;#347;mie Przesuwa&amp;#263; jak pionek nie da si&amp;#281;, nie zga&amp;#347;nie, p&amp;#322;onie I trwa i trwa i gra i gra, nie wida&amp;#263; gdzie koniec Bo tylko hip-hop jest w cenie i tylko hip-hop si&amp;#281; liczy P&amp;#322;yn&amp;#281; na tym bicie nie szukaj&amp;#261;c przyczyn To jest jak I-Ching, gor&amp;#261;ce mikrofony &amp;#380;eby innych ostudzi&amp;#263; By uczy&amp;#263; o tym ludzi, by si&amp;#281; z tym budzi&amp;#263; W poszukiwaniu muzy panikuje ca&amp;#322;e miasto Rapuj&amp;#261; ulice, bounce buja Warszawk&amp;#261; Jest zagadk&amp;#261; bez szans, wierz faktom dla mas Jest klatk&amp;#261; nasz czas i teraz powy&amp;#380;ej zera sze&amp;#347;&amp;#263;set stopni, Upa&amp;#322; okropny, chcesz si&amp;#281; sparzy&amp;#263; to nas dotknij Jak wendeta s&amp;#322;odki jest ten rap, kolejny etap Ju&amp;#380; nie mo&amp;#380;emy czeka&amp;#263; bo spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo pyta Trwa wielka feta, chce rapu mie&amp;#263; do syta To by&amp;#322;by nietakt wi&amp;#281;c za mikrofon chwytam Refren. Mo&amp;#380;e z prochu powsta&amp;#322; ale w proch si&amp;#281; nie obr&amp;oacute;ci Pada na &amp;#380;yzn&amp;#261; gleb&amp;#281;  tu owoc wyda&amp;#263; musi Z punktu na globie &amp;#347;wiat obieg&amp;#322; jak Sushi Tak, niekt&amp;oacute;rych sk&amp;#322;&amp;oacute;ci, lecz zjednoczy tylu ludzi Zobacz ile to ju&amp;#380; lat hip-hop si&amp;#281; nie znudzi&amp;#322; Wyjrzyj zza krat jak jeste&amp;#347; je&amp;#324;cem z&amp;#322;udze&amp;#324; Idzie za tob&amp;#261; w &amp;#347;lad - to szpieg, to cie&amp;#324; Na ekspansji pomys&amp;#322; wpad&amp;#322; - jak wirus, jak gen W ten spos&amp;oacute;b zosta&amp;#322;am przyprawa tego sosu Chcesz nie chcesz, nie popsuj, Wiesz nie dla nas post&amp;oacute;j, koniec postu! W&amp;#322;&amp;#261;cz p&amp;oacute;ki nie gra co&amp;#347; tu - s&amp;#261;cz, smakuj, po prostu b&amp;#261;d&amp;#378; Refren. A teraz sprawd&amp;#378; to: muzyka elektryzuj&amp;#261;ca jak pr&amp;#261;d, &amp;#347;wiat&amp;#322;a gasn&amp;#261; Z moc&amp;#261; sze&amp;#347;&amp;#263;set volt opanowuje miasto Skuna sw&amp;#261;d unosi si&amp;#281;  ciasno, My, to pokolenie, my wybran&amp;#261; kast&amp;#261; Hip-hopu brzmienie, nie dajemy ci zasn&amp;#261;&amp;#263; On budzi sumienie odczuwaj&amp;#261;ce zazdro&amp;#347;&amp;#263; Uczy ludzi, kt&amp;oacute;rzy nim nie gardz&amp;#261; A techno i pop, tez rock jest nie bardzo Wi&amp;#281;c daj gra&amp;#263; hip-hop a reszt&amp;#281; daj starcom Rozbujam wszystko to, flow b&amp;#281;dzie moj&amp;#261; tarcz&amp;#261; W dobro zamieni&amp;#281; z&amp;#322;o, s&amp;#322;owa za mnie walcz&amp;#261; Zrozum to najlepiej od zaraz, &amp;#380;e nie da rady aby zabi&amp;#263; ten ha&amp;#322;as To jest jak ska&amp;#322;a, co da&amp;#322;a fundamenty B&amp;#281;dzie trwa&amp;#322;a, pogrzeba&amp;#322;a &amp;#347;wiat nad&amp;#281;ty Jest doskona&amp;#322;a, ros&amp;#322;a na idea&amp;#322;ach Wiem, &amp;#380;e damy rad&amp;#281;, bo wierz&amp;#281; w przyja&amp;#378;&amp;#324; Wiem, &amp;#380;e mamy wady, &amp;#380;ycie to chwila Wiem, &amp;#380;e hip-hop a ja, ja wierz&amp;#281; w hip-hop I jeszcze raz... x 4
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