
Pokahontaz, Uam ten chuam
Oto Ra.s.k.o. resztę to już znacie na majku gestapo wszyscy hende ho a ostro elita prosto kciuki do nieba jak autostop non stop łoł! my jesteśmy tutaj i robimy to jak babcia na drutach ja wciąż skaczę po nutach wciąż stawiam kroki siedem mil w swoich butach yo! wciąż topię się w smutach wciąż błagam MC's żeby zeszli mi z fiuta (aa) wciąż przez oceany Space Cadets i PFK Kompany (tak) przez Polskę i Stany nietykalna koalicja dojebanych i atak na chłam jak nalot na Bagdad na faktach oparty na bicie nakład teraz RAH i wysoka stawka (CO?) to jasne jak płonąca nafta Ref. x4 dalej uam men ten chuam będąc tu czy będąc tam wejków ful czas zamiany ról na traku bez faków więc mordę stul ogon skul pionki z pól nikną szybko jeśli fikną i jest cool pragnę zaanonsuj mnie w Illinois wpadnę gnoi flo swoim pokroić badnę co i jak nabroić wkradnę się zakres podboji podwoić no i zdjąć paskudztwo objąć dowództwo na majku daj tu do fajtu tych majtków mówię plajtuj! gdy jak tajfun wymiotę Cię tam skąd przybyłeś z powrotem Ref. x4 dalej uam men ten chuam będąc tu czy będąc tam If you wanna fight on mic I "just do it" like Nike if you wanna fly so high you must try like I try you have green light aight in the Windy City tonight slide like Bonie & Clyde rewind I'm the fluid like Sprite and again in Windy City explode dynamite fine (fine) I'm going insane and excite what you say (what! what! what!) you you can't hide like i say if i can you can too like Rayuken push this thing forward wait a second are you chicken tekken or are you street fighter like "Fight club" or Wu-Tang Ref. x4
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