
Razzimowski, Pararampam
Jakie&amp;#347; halo w klubie nie ma gwiazdy wieczoru
organizator si&amp;#281; t&amp;#322;umaczy &amp;#380;e tu by&amp;#322; ten ziomu&amp;#347;
by&amp;#322; zaraz zacznie koncert pewnie ja wtedy sta&amp;#322;em po browar w kolejce
tam podbi&amp;#322; do mnie ziom i pyta&amp;#322; czy to prawda
&amp;#380;e ja to Razzimowski drugoligowy rapstar
jakie&amp;#347; fochy co&amp;#347;tam do mnie bla bla bla
&amp;#380;e jest lepszy i &amp;#380;e lepiej rymy sk&amp;#322;ada
ale powiedz kto sta&amp;#322; na mrozie
jak my&amp;#347;my zajmowali wtedy w klubie cztery lo&amp;#380;e
i komu tak na serio potrzebny jest backstage
pi&amp;#322;e&amp;#347; piwo z puchy i sta&amp;#322;e&amp;#347; przed wej&amp;#347;ciem
pi&amp;#261;te demo nawi&amp;#324; nazwij siebie ziomem
uwa&amp;#380;aj bo najgorsze zostawi&amp;#322;em na koniec
we&amp;#378; prochy jak masz nadci&amp;#347;nienie
co&amp;#347; ci powiem to ja mia&amp;#322;em by&amp;#263; na tej scenie
krytykanci mog&amp;#261; mi
pararampam
dzielnicowy mo&amp;#380;e mi
pararampam
ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e mi teraz
pararampam
razzim nagra&amp;#322; solo
jezus maria
krytykanci mog&amp;#261; mi
pararampam
dzielnicowy mo&amp;#380;e mi
pararampam
ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e mi teraz
pararampam
razzim nagra&amp;#322; solo
to jest skandal
wielu z tego miasta to mi dziwnie zazdro&amp;#347;ci
jak niunie na ulicy m&amp;oacute;wi&amp;#261; 'patrz Razzimowski'
bierz mnie bierz mnie m&amp;oacute;wi&amp;#261; ich dekolty
ja odbijam wtedy lec&amp;#281; nawija&amp;#263; te zwrotki
kup sobie szerokie gacie smycz
musisz mie&amp;#263; ten styl musisz mie&amp;#263; ten szyk
chcesz 50centem by&amp;#263; jak si&amp;#281; nosisz
ej sorry wygl&amp;#261;dasz jak 50 groszy
oni blu&amp;#378;ni&amp;#261; chowaj&amp;#261; si&amp;#281; za nickiem
ale jakbym zaprasza&amp;#322; na go&amp;#347;cinny wyst&amp;#281;p
to kolejka by tu mia&amp;#322;a ze trzy mile
a oni by jechali na potr&amp;oacute;jnym rymie
mam par&amp;#281; uwag skorzystam i je powiem
po primo ziomek nie pij jak ju&amp;#380; nie mo&amp;#380;esz
po duo to nie wdychaj jak wiesz &amp;#380;e b&amp;#281;dziesz kaszla&amp;#322;
i nie fikaj bo mam w&amp;#322;asny punchline
ref
w polonezie policjanci co&amp;#347;tam us&amp;#322;yszeli
ko&amp;#322;o mc donalda jak kupowali szejki
kto&amp;#347; kiedy&amp;#347; gdzie&amp;#347;tam komu&amp;#347; i co&amp;#347;tam
to Razzim gangsta wozi si&amp;#281; na blokach
Razzim gangsta - to jest farsa
maj&amp;#261; na mnie nerwy za tagi na klatkach 
skarga za skarga zawala komisariat
chcieliby mie&amp;#263; za to na Razzima haka
pech chcia&amp;#322; &amp;#380;e by&amp;#322;em wtedy czysty
pech chcia&amp;#322; jecha&amp;#322;em na nagrywki
rutynowe przeszukanie pare kartek z textem
za to panowie si&amp;#281; nie bierze na komend&amp;#281;
chcieliby mnie zabra&amp;#263; na pi&amp;#261;ty komisariat
wzi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; i mnie wywie&amp;#378;&amp;#263; na cztery osiem wariant
taki relax na darmowych wakacjach
lecz panie w&amp;#322;adza 
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