
Ramona 23 & Galon, Brudas
Brudny wers składam w brudną część
Bez zbędnych wejść ER weź ty trzęś
To brudne tło świata, brudne gówno
które wszystkich pozamiata
zbratam się tylko z dobrą duszą
zmiatam kurestwo niech sie wszystkie suki duszą
a uszom przekazuje brudny relaks
Robiłem, będę robił naraz rapy nie raz
Gra bass, ty umierasz bump w twarz, chuj się nie maż
To jest proste jak prosty jest drut
PDG skrót niesie wieść na twój gród
Życiowy trud nie ma szans zaćmić trudu
By zrobić piękny kraj z kraju brudu
Do ludu wrzeszczę
jeszcze nie padaja kwasne deszcze
a wszystko topnieje jak dzieje
geje w radiu Esce
tak i na pestce brudny kraj
Ry jest brudnym wersem AJ AJ
A ja kiedy wchodzę do tej potagowanej kabiny
Kolba Studio brudne gowno jak zabrudzony winyl
Mielimy rymami was jak mlyny nie rob takiej miny
to spity PDG Kartel suczysyny
Brudny bit, brudny rym, brudny pokój
za oknem brudna ulica, w ogóle wuchte brudu wokół
To brudny rap z brudnego bloku
a ty Galon polej wódki
a ty 23 polej soku
Brudny rap, bru, bru brudne ulice
Brudny rap, bru, bru brudne kamienice [x4]
Kolba Studio jest tu brudno od tych rapów
Jest ci nudno? weź sie nakurw
Tak jak my, zamknij drzwi od kabiny
Sigma PI smak planety znają rymy
Dymy, driny co chcesz znajdziesz dla siebie
To telepie, siepie po łbie jak cepem
Masz ta EP ona fruwa nad niebem
Eden wtedy kiedy ty numer jeden
Nóż trzymam w łapie z tego noża tez brud kapie
Czerwonak na brudnej mapie, ty tu człap odmawiaj pacierz
Naciesz się tym ile możesz, stracisz suko poroże
Więcej brudu niż na dworze, dowożę to co że?
Pomoże mi korzeń, nie najgorzej to pożeń
Otworze bramę ulice i stworze rapy, je krzyczę!
Naryczę tu więcej R-A-P to na żeń-szeń
To studio Kolba, ups piwo sie wylało
o to tutaj norma
o mój boże tworze tu rap nie najgorzej
każdy tu może zahaczyć o te rymów złoże
Na szczęście idzie wyczuć ten brud w tych słowach
Prawdziwość Dla Gry, na zawsze hardcore'owa
Czerwonak, Poznań, słowa pełne doznań
Ten wiek to wie ze PDG to brud kto go zna
Brudny rap, bru, bru brudne ulice
Brudny rap, bru, bru brudne kamienice [x4]
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