
Pezet / Noon, Oczy otwarte
Ref: x2Oczy otwarte mamySiłę jak Kartel mamyBo wielu ludzi chceChce naszej klęski ale nie damy się, wierz mi[Pezet]Pezet banitą jak Carlito, Flexxip amigosKlatki Lastrico nasz kapitol, chuj z LalamidoNasz rap paliwo a twój, twój papka jak bebikoJestem jak Idol, ty mały jak Danny DeVitoRap pod Egidą słyszysz na koncercie rezonansHola hola co mówisz o naszych personachO naszych stylach do dźwięku naszych sylabChcesz naszej klęski bo nasz rap to filarDziś popijam "Pasole" jutro będzie Moet, chwytasz momentMyślisz że nas niszczysz a nas leczysz jak aloesPluję na ciebie sprawdź to mój rap miasto mojeTo jest do życia paszport co jest ejTo jest jak wiara w boga, chcesz mojej klęskiBo wiesz co twoja niunia pisze na swoich blogachPezet to "Mister Lover" pezet jak Humprey BogartSilni jak kartel hip hop naszego losu kowalPrzetrwamy bo każdy z nas wkłada w to sercePezet, Mes, Blef Tres DeliqentesRef.[Blef]Czas - tu tkwi szkopułGdy wszyscy walczą o pozycję jak Cubasa jak SangokuWiększość jeszcze jak Bas StąpaBlef już wyżej jak sopran mówiWydajność jak ...... poprawPopularność rośnie jak OphraWinphrey w tobie gorycz jak toniku KinleyDo zawodników, mało przetrwaTa krótka lista a podpisany ShindlerSame szwindle z twojej strony to tylko impulsDla mojego słów sprintu teraz puentaTwoją zazdrość wlewam w siebieZzieleniała w synkuTerpapeuta, nazwa: Emil Blef flexxipZabieg eutanazja, cały w spazmach, mazgajCo uwieram cię jak drzazga?Zagraj w czasach, kiedy każdy chce być graczemMasz tremę to dobrze bo ja będę treneremRef.[Mes]To Ten Typ Mes To Mes TypJa robię tu rap żeby rozjebać festynTesty zdałem zanim tu wpadłem już to powiedziałemSram na soft i hardwareZagrywka czysta a ja stawiam na rapŻeby jakiś pismak puszczał pawia na rapZastanawia mnie fakt jak on gra w ten deseńJa tu chcę przyspieszać on być ABS-emChcesz pogadaj z Mesem patrz zwykły chłopakTylko wkurwia się kiedy ktoś chcę go dopaśćRaczej Slim Shady niż PortorykańczykChcę grać z nią rap pić porto i tańczyćTo słowo trze by cele: nie masz potrzebWierzę że dotrze i chcę żebyś odszedłMoja natura mówi sprytnie spierdalajAle cenzura wytnie to więc mówię naraRób nagrania nie brukowce nie bądź spiskowcemNabijaj tuby full towcemI zrozum te poglądy bez zbędnej dumyJa mam otwarte oczy ty miej otwarty umysłJa robię rap tu nie od dziśJa robię rap tu nie od dziśWięc pierdole wszystkich którzyNajpierw pokazują nam szacunek potem klną /x2[Pezet]Yo! robię rap nie od dziś dzieciaku sprawdź toRobię rap tutaj z Mesem z Blefem z Magiera z LascąCzłowiekuTych którzy klną na nas, rozumiesz?Ten patos jak mój ziom Mes mam ich w d..Robimy ten rap od lat sprawdź to sprawdź to ahaSprawdź to
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