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Nie trudno jest powiedzieć    Nie trudno jest powiedziećWłaściwie to nic nie musisz wiedziećMożesz śpiewać bajki, wciąż opluwać mic'iWysilać się pisząc [?] wzięte wprost z małego palcaJednak nic nie udzie spod mojego lirycznego walcaWychodzisz na malca, wyobraźnia dobra rzeczLecz bez przesady, zbyt dużo wymyślania zmienia twe zalety w wadyI nigdy nie dasz rady upodobnić się do czarnych prosto z gettaZ tej kieszeni chustki higieniczne nie BerettaRzeczywistość jest fatalna, ale także jest realnaTak jak nasza niepokonywalna sztuka leksykalnaZostajemy pod powierzchnią ziemi jak korzenie drzewa[?] wszystkie wątpliwości natychmiast rozwiewamWielu MC gra, udaje, bo im się wydajeŻe nikt tego nie sprawdzi, że nikt się nie skapujeMówią, że są twardzi, jeden od drugiego większym lujem być próbujeŻaden z nich nie robi tego, co naprawdę czujeA w sumie nic z tego nie wychodziLanie wody bardzo łatwo ci przychodziTo nie jest sztukaPowiem jedno - zawsze uderzamy w sednoBo nie udajemy i wszystkich takich szanujemyPamiętaj, nie trudno jest powiedziećJednak musisz coś naprawdę na ten temat wiedziećMusisz coś naprawdę na ten temat wiedziećNie trudno jest powiedziećKażdy mówi rób coś, po co masz na dupie siedziećNo jasne, można wciąż gadać i gadaćPuste rymy układać, puste słowa wypowiadaćObietnice składać, życie jednak to nie są obrady sejmoweNowe projekty rządowe?Tu nie myślisz, co powiedzieć, żeby ludzie na ciebie zagłosowaliByś nie musiał podawać się do dymisji, by być cały czas na faliTu próbujesz znaleźć sens, zapamiętać życia każdy kęsZwiązać koniec z końcem, z każdej sytuacji wyjść zawsze z twarząRozróżniać tych prawdziwych i tych co tylko o tym marząBardzo ważne, z czym ludzie ciebie kojarząJak jesteś przez nich postrzeganyA to nie zależy od tego czy jesteś wygadanyJak wiesz, czego chcesz i masz własne zdanieMomentalnie jesteś w pewien sposób szanowanyFrajera rozpoznaję przy pierwszym spotkaniuZamienisz z nim parę słówI otrzymujesz wynik jak na lekarskim badaniuZwykły cel pisane przez duże CMożna lecieć jak ktoś chce[?] trzy razy dziennie, tylko w taki sposób pomóc możeszJeśli sam nie będzie chciał się zmienić to już nic mu nie pomożePrzed zastosowaniem tej kuracji przeczytaj ulotkęPrzedawkować można, co się zdarzaTrzeba ściśle trzymać się zaleceń specjalistyOd tych spraw albo lekarzaNie ma potrzeby trzymać pacjenta w izolacjiTa choroba nie zarażaCzytamy wszędzie, produkcja w 100% hip-hopowaSłucha, szkoda gadać, boli głowaCała masa małolatów hip-hopowych w 100%100% wiedzy o skrętachGdyby nie te modne rzeczy ze skate-shopuTo by nie było dla nich hip-hopuSłucham, chciałeś coś powiedzieć?Daj spokój, idź się lepiej coś na ten temat dowiedzieć
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