
Ramona 23 & Galon, Uliczny flowklor
(Ramona 23)
Każdy ma swój flow, to uliczny, barowy
Miejski, podmiejski, wiejski, klubowy
To jak statek parowy, zmierzający do celu
Napędzany koksem, z nozdrzy raperów
Ty wykorzystujesz swój flow, w klubach nocą
Widząc twój flow, kolesie się pocą
Patrząc na ciebie, chyba znasz się na rzeczy
Ściskasz ich, jak te wałki w formach mp3
Ja mam swój flow, flowklor, i coś jeszcze
To czego nie ma nikt inny na mieście
I nie będzie mieć nawet we śnie, najśmielszym
Uliczny flowklor, w najgorszej wersji
Wierz mi, są dni takie jak ten
Gdzie czas nie płynie, tylko bausuje  z taktem
Mikrofon ostry, czyli jak broń na bagnet
Uliczny flowklor, a nie jego fragment
Jest we mnie, niezmiennie i bez ustanku
A u ciebie prrr, tak jak kasa na mańsku
Masz to jak w banku, że nie przerwę jak spacja
Mówi R, 23, z PDG bractwa
Ref.
To jest uliczny flowklor, zakum
Co sprawia te unikaty na tracku
Bo ten flow, to ten co ma tupet
Wow, mój flow, mój flow, mój super x2
Trzęsie się blok, a ty trzęsiesz się z nim
To ten styl, w tej jedynej wersji
Ten styl, wibruję jak piersi, tak w połowie imprezy
Tym które zostały uratowane z wierzy
Hej, wierzysz w to co chcesz
Wierz gdzie jest, kres takich tez
Tu ten flow, jest brzydki nie śliczny
Bo, to jest flowklor uliczny
Wszyscy kolesie, wszystkie laski chcą
Żebym przestawał i dawał im 16-nastki
PDG napastnik, z cyfrą 23 na plecach
Skurczysynu, ja znam się na tych rzeczach
Jak nikt inny, weź to przyjmij do wiadomości
Weź spakuj rzeczy i rusz w pościg
Bo, nie dogonisz nigdy już
Tych których wywiozłem na taczkach jak gruz
Luz, wóz, wywóz jest załatwiony
Bo my, mamy lepsze układy niż Tony Montana
Bo na na na na dzień dzisiejszy, ja wiem o co jest kaman
Ref.
To jest uliczny flowklor, zakum
Co sprawia te unikaty na tracku
Bo ten flow, to ten co ma tupet
Wow, mój flow, mój flow, mój super x2
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