
Pezet / Noon, To tylko ja
Od czego ja bym zaczął?Wiecie co, ja chyba zacznę od tego[Pezet]To powtórka z rozrywkiPrawdziwy beat street, podwórka i ksywkiRap za zyski, gorący, czysty, zwykłyHajs daj fifty-fifty producent MCPieprzony dream team miejski high life i panienkiBity i teksty niczym BitexyFarby, bikini i laski seksi, imprezki plus BakardiTanie imprezki, wojenne barwyObrońcy jak Calvin Klein oryginalni, spokojni na majkach twardziSłuchasz, chce tutaj czuć ten pieprzony smród forsyTo rap poza prawem, Rudkowski przejmie sprawęPezet realia z życia w WarszawieTo tylko ja dla dzieciaków, którzy w swoich szykach chcą tylko rapSłuchasz i nie nawijam tutaj wcale o sukachLepszy mój pastiż niż twój plastikTwój rap tutaj się fiutaRuszasz i nie dotrzymasz kroku moim krokomBo od początku żyję tu gdzie te historie się tocząRef.: To powtórka z rozrywkiPrawdziwy beat street, podwórka i ksywkiPezet realia z życia w WarszawieSłuchasz, to tylko ja dla dzieciakówEj, kto jest najlepszy w tej pieprzonej branży[Pezet] CeZeteŁOWuIEKaU ktoś głośno szczeka tuTo apteka słów czeka znów przekaz plus rzeka miłościNie sprzedam słów tylko dla forsy, chce palić mostyChce tego hajsu, za mną przeszłości łańcuchChce konta w banku z kontem bankrut chce poznać fan klubRozmiar XL i liryczne patentyJak można myśleć, że droga nie tędyBiznes owszem wole rap niż ten handel towcemOdejdę w porę tak byś mnie dostrzegłHa, co jest, coś powiedział Pezet, to jak głos z nieba PezetChcesz mnie zabić bo mój rap to najwyższy szczebelRef.[Pezet]To autentyk, ten typ będzie waszą krew piłLeczy was jak Strepsils, lepiej sprawdź te wersyPrestiż, dla mnie ten wasz rap to tylko festynJa i Obrońcy jak Lary Berdi Boston CeltixProsto zobaczymy kto zdobędzie mistrzostwoPezet sieje popłoch jak u piór w operzeStyl i upór który wciąż niszczy wasze mózgiZjadam łaków jak mózgi, król rapu z betonowej dżungliStrachu dla gorących dziewczyn, dla chłopakówI dla siesty, chcesz miejski mieć styl to mnie przekrzyczEj, kto jest najlepszy w tej pieprzonej branżyBoisz się przyznać, sorry wiesz jak to zabrzmiDla tego wszystkich, wszystkich wzywam doDo przerwania działalnościTrzeba przejść z ilości w jakośćI to jakość ze znakiemJa bym wam powiedział z jakim znakiem
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