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Odmulamy tempo, my odmulamy tempoOdmulamy tempo, my odmulamy tempoOdmulamy tempo i t&amp;#281;tnoW tym biznesie, w tym biznesie nie ma ziomek lekkoKto da wi&amp;#281;cej ty czy ja, kto da wi&amp;#281;cej temu czy temunawijam prosty rap, nie nawijam, wi&amp;#281;cej nic nie m&amp;oacute;wa to jest PTP, Borys jest, Kajman te&amp;#380;, daj&amp;#261; wersi podkr&amp;#281;ca ten sound to zmiecie chujowy tekstto niez&amp;#322;ych intencji, uderz w puchara pinballgang ruszy&amp;#322; z kopyta, podkr&amp;#281;ci&amp;#322; tempo dzisiajkto to us&amp;#322;ysza&amp;#322; niech wypije kielichaniech Toru&amp;#324; kojarzy si&amp;#281; z cruckiem nie z radiem RydzykaPodkr&amp;#281;cam tempo, nie daj&amp;#281; odpocz&amp;#261;&amp;#263; nerwomw tyle zostawiam &amp;#347;cierwo, nog&amp;#261; puszczam sprz&amp;#281;g&amp;#322;ocisn&amp;#281; zdrowo, kurwa, nie wiem czy to znaciete policyjne kurestwo robi ci kipisz na chacieci&amp;#261;g&amp;#322;a loteria, ja w r&amp;#281;ku mam ostatni losKajman i Borys, PTP nie po&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322; nas soszapierdalamy do przodu, nie po trupachna wysokich obrotach do odci&amp;#281;cia wariat&amp;oacute;w grupana plecach oddech, podw&amp;oacute;rka g&amp;#322;odne rapugdzie szybkie tempo, szybki hajs, szybkie &amp;#380;ycie ch&amp;#322;opak&amp;oacute;wnie zamulaj, nie zamulaj na chwil&amp;#281;pocisn&amp;#281; jeszcze mocniej i zwi&amp;#281;ksz&amp;#281; swoje skilleZawsze chc&amp;#261; co&amp;#347; ode mnie, Zelo to, Zelo tamtotelefony dzwoni&amp;#261;, a czas ucieka jak banknotflesze do mnie jakie&amp;#347; dzwoni&amp;#261;, nie odbieramalbo wal&amp;#281; z grubej rury jak na mord&amp;#281; dziwki camp shownie mam czasu, nie, nie mam czasu na g&amp;#322;upoty, ziomekz ziomalami mam ustawk&amp;#281; na trzy samochodyje&amp;#378;dzimy, palimy, bawimy si&amp;#281; i omawiamy sprawy&amp;#347;cinamy na towary poza na rolet&amp;#281;Pa pa pa pa pa pa&amp;#322;y tutaj jad&amp;#261;Da da da dawaj, wpierdalaj blanta ziomdystans maleje, a ci&amp;#347;nienie ro&amp;#347;niedawaj to, dawaj to, dawaj to, dawaj to g&amp;#322;o&amp;#347;niejPo po po po podkr&amp;#281;cam tempo&amp;#380;yj&amp;#281; szybko cho&amp;#263; czasami bywa bardzo ci&amp;#281;&amp;#380;koto to to to to nasze &amp;#380;yciei ka&amp;#380;da jego chwila zapisana jest na biciex 22008 przedzia&amp;#322;, sprawd&amp;#378; to, czas zlecia&amp;#322;PTP, LWWL, zn&amp;oacute;w zacieram r&amp;#281;ce dzieciakza za za za za zacieram r&amp;#281;ce dzieciakPTP, LWWL, co, zacieram r&amp;#281;ce dzieciakP&amp;oacute;&amp;#322;nocny Toru&amp;#324; pakt, Kielce si&amp;#281; pal&amp;#261; to faktkolejny club tak dla wszystkich zblazowanych szmatpodkr&amp;#281;cam tempo i podkr&amp;#281;cam nie odpulaji podkr&amp;#281;c&amp;#281; te oba miasta, niech wszystko tu hulabo to jest PTP, Borys jest, Kajman te&amp;#380;sukinsynu skumaj tre&amp;#347;&amp;#263; lub zdychaj jak piesbo to jest PTP, Borys jest, Kajman te&amp;#380;masz tu legal, propsy Toru&amp;#324;, Juicy Juice pozdrawia Toru&amp;#324;Kiedy wje&amp;#380;d&amp;#380;a gablota w niej Buczer ch&amp;#322;opakco &amp;#380;yje i &amp;#380;y&amp;#263; b&amp;#281;dzie na najwy&amp;#380;szych obrotachto ostre tempo, kt&amp;oacute;re ci&amp;#261;gle podkr&amp;#281;cambalansuj&amp;#281; na kraw&amp;#281;dzi prawie do odci&amp;#281;ciapodkr&amp;#281;cam tempo kiedy robi&amp;#281; rap ziomto melan&amp;#380; tu wychodz&amp;#281; i kolejne miastoto bardzo szybkie &amp;#380;ycie, kt&amp;oacute;re cz&amp;#281;sto przeklinamto flow, kt&amp;oacute;re punchami tracki wyginaja jestem wilkiem, a to s&amp;#261; szczeni&amp;#281;taszczerz&amp;#261; si&amp;#281; na mic'ach w zaciasnych t-shirtachnie trzymaj&amp;#261; tempa co wojn&amp;#281; rozp&amp;#281;taja wci&amp;#261;&amp;#380; si&amp;#281; podkr&amp;#281;cam to tego numeru puentaTo jest strza&amp;#322; dopiero stawaj na baczno&amp;#347;&amp;#263;prze&amp;#322;aduj tutaj punche &amp;#380;eby mie&amp;#263; czym zabi&amp;#263; nastr&amp;oacute;jwielu pr&amp;oacute;bowa&amp;#322;o teraz wk&amp;#322;adaj&amp;#261; mi tamponm&amp;oacute;wi&amp;#322;em, &amp;#380;e to cipki zanim weszli tutaj z gadk&amp;#261;pierwszy po&amp;#347;r&amp;oacute;d pierwszych o reszt&amp;#281; we&amp;#378; ichtak powolny rozw&amp;oacute;j nie pozwala go okre&amp;#347;li&amp;#263; nawetszkoda mi czasu, wasz styl odkleja&amp;#263; z podeszwyrap otworzy&amp;#322; dla nas bram&amp;#281;, a wy m&amp;oacute;dlcie si&amp;#281; o przesytPodkr&amp;#281;&amp;#263; tempo i zapierdalaj ze mn&amp;#261;wysokie obroty, bo &amp;#380;ycie jest tylko jednona maksa, dodaj gazu, zr&amp;oacute;b to bardzo pr&amp;#281;dkozr&amp;oacute;b to jak najlepiej i zr&amp;oacute;b to z pe&amp;#322;n&amp;#261; werw&amp;#261;razy dwa wszystko pomn&amp;oacute;&amp;#380;, skumaj co jest graneczas leci szybko, ma na nas wyjebanepod presj&amp;#261; rozgrywka, a ja jestem zawodnikiemwychodz&amp;#281; w pierwszej pi&amp;#261;tce, pracuj&amp;#281; nad wynikiemi robi&amp;#281; to co chc&amp;#281; i bujam si&amp;#281; jak chc&amp;#281;zapierdalam szybko tak jak &amp;#380;ycie w PTPzawsze daj&amp;#281; wszystko z siebie kiedy zgrywam numerto nie trz&amp;#281;sienie dup&amp;#261; tylko gram na st&amp;oacute;w&amp;#281;Po po po po podkr&amp;#281;cam tempo&amp;#380;yj&amp;#281; szybko cho&amp;#263; czasami bywa bardzo ci&amp;#281;&amp;#380;koto to to to to nasze &amp;#380;yciei ka&amp;#380;da jego chwila zapisana jest na biciex 2Odmulamy tempo, my odmulamy tempoOdmulamy tempo, my odmulamy tempoOdmulamy tempo i t&amp;#281;tnoW tym biznesie, w tym biznesie nie ma ziomek lekko
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