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[Oztry] Hip hop na dobrym poziomie to jest skutek Wsp&amp;oacute;&amp;#322;pracy kilku MC m&amp;oacute;wi&amp;#261;cych, co my&amp;#347;l&amp;#261; bez ogr&amp;oacute;dek. Nie mo&amp;#380;e by&amp;#263; inaczej, bo wtedy ogarn&amp;#261;&amp;#322;by mnie smutek Jak napastnika gdy zamiast w bramk&amp;#281; trafia w s&amp;#322;upek, A nasz styl nigdy nie chybia, przekazuje ludziom Spostrze&amp;#380;enia jak warto&amp;#347;ci Biblia, hip hop to umo&amp;#380;liwia. Cho&amp;#263; wielu si&amp;#281; sprzeciwia to nie s&amp;#322;ycha&amp;#263; nas wy&amp;#322;&amp;#261;cznie Na bocznej uliczce, tylko dzi&amp;#347; gramy pierwsze skrzypce. To dzi&amp;#281;ki wytrwa&amp;#322;o&amp;#347;ci a nie z&amp;#322;otej rybce Spe&amp;#322;niaj&amp;#261; si&amp;#281; &amp;#380;yczenia, realizuj&amp;#261; marzenia. Jeszcze wiele do zrobienia widz&amp;#281;, bo rapowej muzyce Nale&amp;#380;y si&amp;#281; miejsce na ka&amp;#380;dej imprezce. Ona dostarczy Ci za bezcen wra&amp;#380;e&amp;#324; tylu, &amp;#380;e Efekty spotkania naszej stylu Odczujesz jeszcze d&amp;#322;ugo jak po eksplozji W Czarnobylu. S&amp;#322;uchaj... [Ref] Czy dobry Hip Hop, w&amp;#322;a&amp;#347;nie uderza w membran&amp;#281;? Gwarantowane, Gwarantowane! Czy wszystkie rymy s&amp;#261; przez nas opanowane? Gwarantowane, Gwarantowane! Sam widzisz, &amp;#380;e wszystko idzie zgodnie z planem... Gwarantowane, Gwarantowane! Czy to Oztry, Czy to Koma? Go&amp;#347;cinnie Franek... Gwarantowane, Gwarantowane! [Koma] PWRD znak jako&amp;#347;ci Q na naszych p&amp;#322;ytach... Najlepsze rymy, przy najlepszych bitach, Pe&amp;#322;na opcja stereo, na fonii z Franiem, Najlepszy bit, kt&amp;oacute;ry uderza w membran&amp;#281;, Rozwibrowane stopa - werbel - produkcja O&amp;#347;ki, Rozpoznawalna, jak g&amp;#322;os Krystyny Loski, Moje &amp;#380;ycie nie jest nowel&amp;#261;, jak &amp;#347;piewa Rynkowski, Nikt go nie pisze, sam stawiam tezy i wyci&amp;#261;gam wnioski, Pieprz&amp;#281; pog&amp;#322;oski, pieprz&amp;#281; ca&amp;#322;y ten rumor, Pieprz&amp;#281; plotki i tych, kt&amp;oacute;rzy pr&amp;oacute;buj&amp;#261; zepsu&amp;#263; mi humor, By&amp;#322; ju&amp;#380; niejeden taki, kt&amp;oacute;ry chcia&amp;#322; zaszale&amp;#263;, Zamiast tego zobaczy&amp;#322; w g&amp;oacute;rze &amp;#347;rodkowy palec... Wi&amp;#281;cej zyskiwa&amp;#263;, mniej traci&amp;#263;, z osiedla raport, Leniwie p&amp;#322;ynie czas, nie dzia&amp;#322;am jak Honda na Accord, Po co si&amp;#281; spieszy&amp;#263;, od sprintu wol&amp;#281; maraton, To dopiero pocz&amp;#261;tek drogi - mog&amp;#281; r&amp;#281;czy&amp;#263; za to, Czekam na lato... po raz kolejny, Kolejna runda, po dw&amp;oacute;ch latach przerwy, Bity mocniejsze ni&amp;#380; serwy Gustavo Kuertena? gwarantowane, dop&amp;oacute;ki kr&amp;#281;ci si&amp;#281; ziemia! [Ref] [Franek] Gwarantowane macie to na pewno, PierWsza RunDa riposta, nie posz&amp;#322;a nadaremno, W pogod&amp;#281; ulewn&amp;#261; piszemy te frazy I cho&amp;#263; nie ma nic na pewno, co&amp;#347; si&amp;#281; jeszcze wydarzy, Ka&amp;#380;dy marzy, ka&amp;#380;dy szuka spe&amp;#322;nienia, Z kolejnymi p&amp;#322;ytami, to nabiera znaczenia, Czas Ci&amp;#281; zmienia i docenia kolejne starania, Peleton zwalnia, gdy zaczynasz go dogania&amp;#263;, Powik&amp;#322;ania, zamieszanie, harmider, Nasze rymy zalewaj&amp;#261; rynek, jak Atlantyd&amp;#281;, Za tym id&amp;#281;, bo widz&amp;#281; &amp;#347;wiat&amp;#322;o w tunelu, Gwarantowane, jak nie stan&amp;#281; dotr&amp;#281; do celu, Tym si&amp;#281; kieruj, s&amp;#322;owa nigdy zbyt szczere, Wci&amp;#261;&amp;#380; pisz&amp;#281;, kre&amp;#347;l&amp;#281; i dopisuj&amp;#281; kilka literek, To nie &quot;Bestseller&quot;, nie my&amp;#347;l&amp;#281; w ten spos&amp;oacute;b, Dobre pomys&amp;#322;y i wyboiste koleje losu. [Ref]
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