
Peja, Pi
Ja pamiętam to jak dziś, młody Ryś, nie Richie Richten Ryś, co nie miał nic, prócz muzyki która dziśrozbrzmiewa w całym kraju, bo na hip-hopowym hajudzieciaki wyrastają, na koncercie nas wspierająTu gdzie Kid Rock i Climmo był ci obcy w dawnych czasachwiększość z was robiła w nocnik, albo chill w innych klimatacha hip-hopowy tata chłonął muzę na piratachi zapragnął to robić i tak powstał Slums AttackW poszukiwaniu stylu i w doskonaleniu skillówzleciało kilka lat, które wspominam miłopieniędzy z gry nie było, za to była wielka wiaraprzekonanie o słuszności tych działań, gra gitaraTa cała nasza wiara J do E dzielnica całanas wspierała i do dzisiaj docenia te staraniaWkład w tę kulturę, powiem śmiało - ja to hip-hopinaczej na to patrzy ten, co mu nie wyszłoPierdolę towarzystwo z cyklu branżowe niuansewolę tutaj dograć nową, dobrą szesnastkęwiem co to szacunek, bo go mam, pierdolę łaskęBo tu u siebie w mieście jestem kimś, chcesz to zaprzecz[x4]Wiem ile to już lat (ta)Wiem ile to już lat (piętnastak)Te foty, te wałki, identyfikatoryWszystkie klipy, hiciory, klimat koncertów choryW tekstach cały życiorys, zbiór przeżyć wewnętrznychRap atak zręczny, to hip-hop nie ManieczkiCiągłe wycieczki, polskie miasta mniejsze większedziury zabite dechami w których bywało śmiesznieRyje pocieszne co wspierają na koncertachtu mowa o skurwielach i o pięknych kobietachA kolejny etap, to opcja zagranicaPraga, Londyn, Dublin i hip-hopu stolicaNowy Jork co zachwyca, w którym jest dla nas miejscepozdrowienia dla ludzi, których spotkam na koncercieZnów będzie nieźle cofnij się o cztery latagdy arena w rytmie hitów w szwach cała pękałazrób pierdolony hałas bo ten sequel jest naprawdępieprzone lat piętnaście trzymam pion, choć to nie łatweBywało różnie gra za zwroty marne śrubkimyśleli, że półgłówki zechcą wyżyć z tej jałmużnyi gdybym był próżny, bym nawinął, że to wszystkotymczasem to początek, sprawdź ludzi którym wyszłoNiejedne wydawnictwo, te kontrakty i wytwórniena płyty patrzę dumnie, a na nich tylko splunęPieprzę fortunę którą wy myślicie, że mambogactwo liczę w trackach, których śmieć nazywa ściemąOd pieprzonego demo po następną płytę przełomspróbuj tak zrobić, żeby ci się działo dziełoby całego cię pogięło, byś przeżył to naprawdęto stara szkoła rapu rymy, bity, życie - sprawdź mnie[x2]Ile to już bracie lat?okrągłe lat piętnaścieIle to już siostro latpiętnastak, sprawdź to właśniePrzez płyty do tekstów, z winylami na dekach'97 Eskulap - każdy z was na to czekałWcześniej '95 Molo Sopot wszystko sigram, że w rapie jest siła, a wraz ze mną Ice-TWarto żyć dla tych chwil kiedy Run i DMCPrzy starciu Jay'M'Jay'a robią gnój rest in peacedużo by wymieniać, że poznałem w tych klimatachniejednego brata, który kuma temat HHNiejedna draka, beefy, ploty, legendyzła sława, która kręci tych z ulicy odpowiednichI wuchta kawalin by frajerów rozwalićtym stażem się chwalić, tak jak alfons kurwamiPieprzyć to, co o nas mówią, jesteśmy ludźmi z pasjąnie ma takiej opcji, żeby zapał nasz miał zgasnąćnieprzychylni nam będą wciąż dołki kopaćnie czas się tym przejmować, więc nie przejmuj się tym chłopakOgrom pracy uszanować zdołał tu niejeden ziomeki każdy z nich powie, Rych to od hip-hopu człowiekReszta to bzdury, głupoty nieprawdziwejak to, że Popek z Firmy mi zajebał w łeb w LondynieTo ja i moi ludzie, dziwny jest ten światmamy swoją misję, na następnych parę latAdziu, Decks, Glon i Gandi, pozdrowienia dla tej bandyTo SLU Gang styl i kolejny rok piętnastyPozdro dla tych wszystkich którzy byli z nami wraz z tymPozdro dla tych wszystkich którzy byli z nami wraz z tymDziękujemy wam wszystkim za to wszystkoza co można Wam podziękować, respect, respect
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