
Peja, Zachodnia cz
Pan Piotr możesz sprawdzić mój słuch a to są ludzie  yyy  z żelaza są Peja tekst jest wielki zapnij pasy zapnij szelki atak z pierwszej linii frontu wiadomości z pierwszej ręki co robię, jak żyję czym w ogolę się zajmuję bity składam, rymy pisze i scratch'ować próbuję na taniec już za późno elastyczność przeszła w próżność malować nie potrafię zostawiam fach wprawionej grabie na desce nie jeżdżę tego brakowało jeszcze nie czuje po prostu związku, rozjebany nie jestem lubię basket, zimne piwo dobre igraszki z dziewczyną sam się żywię i ubieram i przez życie idę żywo czasem żwawo lub niemrawo trudno nieraz dobrą wprawą sprostać wszystkim wymaganiom wyzwaniom oczekiwaniom zmierzyć siły przeciw zdaniom tak te niepisane prawo znasz zasady jeśli nie znasz nie dasz rady boś za słaby ulica cię zniszczy więc się nie pchaj boś za czysty zostań w domu, nie udawaj, stamtąd w polo sobie zagraj trunki odstaw, szukaj podstaw, poznaj życie potem sprostaj lepiej zostań siebie poznaj odrób lekcje wróć do postaw nie udawaj, głowę zbadaj, sprawdź technikę potem gadaj opowiadam to do ciebie nie bierz tego jak obelgę odnajdź siebie że cię jebie prawda kluje meczy ciebie miękkie serce jest w rozterce może płyt wykupić więcej pusta głowa pełen portfel oto opcja na ten problem hip-hopowcem owszem, owszem w jeden sezon będziesz gościem tylko kasa nie załatwi lat rozwoju świadomości tekst przypierdalanka kreci się jak ta skakanka póki kręcę wynik dobry to nie horror w stylu kobry w tym regionie póki jestem nie przeskoczysz mej osoby słowa lecą w całość sklecą jedno gówno które równo poprowadzę dalej sam nagram powielę wydam z bagażnika w samochodzie nakład sprzedam żyjąc w zgodzie z samym sobą z mą osobą demo robię Decks pomoże z regulacja mnie wspomoże przecież lepiej być nie może typowa zawierucha wciąż przykuci do łańcucha nie ma kasy na frykasy dobry stół mikser znaczy żeby stworzyć super klimat, żeby rozjebać słuchaczy co to znaczy no po prostu spółka producenckich wniosków cały klik dj Decks trudny dzieciak już tu jest forma żywa stary bywaj robię swoje nikt nie trzyma zachodnia część polski reprezentuje swój klimat [ to zachodnia część Polski, więc wyciągnij sobie wnioski ten bit nowatorki to hip-hop mistrzowski ] x2 to zachodnia część Polskiiii.. x3
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