
Shellerini & S, Dziecko we mgle
Hardcorowy rap bez dyskotekowej ki&amp;#322;y
To jest Pozna&amp;#324;ska masakra w stylu mechanicznej pi&amp;#322;y
To brutalny pokaz si&amp;#322;y, niespodziewany atak
Liryczna inkwizycja, kt&amp;oacute;ra wszystkich s&amp;#322;abych zgniata
A tak poza tym pluj&amp;#281; w ryj wszystkim pseudo artystom
Przez takie dziwki jak wy rap jest kojarzony z disco
Ty zakompleksiona pizdo sam wyci&amp;#261;gnij wnioski
Masz ze mn&amp;#261; takie szanse jak Ma&amp;#322;ysz z Pudzianowskim
To zachodnia strona Polski, zn&amp;oacute;w tniemy jak Stihl
Pozna&amp;#324; noc&amp;#261; nawiedzony jak Amityville
Jak Kill Bill bez fikcji nie &amp;#347;wi&amp;#281;ty jak Islam
Sko&amp;#324;czy&amp;#322;a si&amp;#281; cisza wszystkim kurwom ubli&amp;#380;am
To nasz produkt narodowy jak kokaina w Peru
Wbijamy w gleb&amp;#281; wszystkich spedalonych raper&amp;oacute;w
Z r&amp;#261;k nie wypuszczamy steru, dalej trwa wy&amp;#347;cig
Oto Shellerini, S&amp;#322;o&amp;#324; kolejny hymn nienawi&amp;#347;ci
Jak narodzone dziecko we mgle jestem
W poszukiwaniu prawdy walcz&amp;#281; tekstem
PCPark Pozna&amp;#324; miasto moim miejscem
Ju&amp;#380; dawno kwa&amp;#347;no si&amp;#281; zrobi&amp;#322;o
Trzeba pojecha&amp;#263; z tym kurewstwem
Wi&amp;#281;c jestem ja i wy&amp;#380;sza szko&amp;#322;a
Na jednej kresce, walka z pozerstwem
Dostaniesz w ryj, sko&amp;#324;czysz na desce
Bo tam twoje miejsce
Jeste&amp;#347; jak ple&amp;#347;&amp;#324; na dobrym mi&amp;#281;sie
Wi&amp;#281;c masz tu pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; na swe odej&amp;#347;cie
Zjazd st&amp;#261;d, nie b&amp;#281;dziesz gwiazd&amp;#261;
To twoj&amp;#261; jazd&amp;#261; jest jedynie, uwierz
Wi&amp;#281;c nie zabieraj si&amp;#281; za co&amp;#347; czego nie czujesz
I to nie pro&amp;#347;ba tylko zakaz
Bo hip-hop to nie Jackass ani gwiazdowanie za hajs
S&amp;#322;o&amp;#324;, Sheller i Ganda, a to rap pener granda
Pozna&amp;#324; kontrabanda na &amp;#347;cierwo, z rapem zwi&amp;#261;zani przysi&amp;#281;g&amp;#261;
A ty zwyk&amp;#322;a mendo jeste&amp;#347; przyb&amp;#322;&amp;#281;d&amp;#261;
Z innego &amp;#347;wiata wi&amp;#281;c kurwa zmiataj
Masz we mnie wroga
Zamiast zabiera&amp;#263; si&amp;#281; za rap we&amp;#378; si&amp;#281; za bloga ch&amp;#322;opcze
Zdechniecie sami na tym ko&amp;#324;cz&amp;#281;
Ha i na tym ko&amp;#324;cz&amp;#281;
Mikrofon od&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;, czeka ci&amp;#281; podr&amp;oacute;&amp;#380; pod n&amp;oacute;&amp;#380;
Bo tw&amp;oacute;j niby rap pionku m&amp;#281;czy niczym koklusz
Do podstaw powr&amp;oacute;&amp;#263;, to Pozna&amp;#324;, dono&amp;#347;ny g&amp;#322;os m&amp;oacute;j
Shellerini przy w&amp;oacute;dzie i przy lolku
Ch&amp;#322;opaku mam do&amp;#347;&amp;#263; ju&amp;#380; tych przecwelonych MC's
A ten ich kiepski dance ich ch&amp;#322;on&amp;#261; naiwne panienki tylko
Ja dedykuj&amp;#281; rap fyrtlom
I kij w to je&amp;#347;li dziwko nie pasuje ci m&amp;oacute;j przejebany hip-hop
Ich wytn&amp;#261; z kartki, sorry o nich zapomnij
To tylko sezonowcy, jeden z drugim to szkodnik
Wracam zakop ich z band&amp;#261;, siemanko S&amp;#322;o&amp;#324; i Gandzior
To czysty hardcore w wersji pop hitowe radio
synu
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