
Skorup, Polska pogoda (prod. Stahu) 
Dzięki Majkel za fast trackera na dyskietce 
Czarna magia, ale trafiło w właściwe ręce 
Kilka miesięcy i słuchamy pierwszych własnych nagrań
Jaramy się to proste jak dla Kaina zabić Abla
Pierwsza miłość najpierw wymiana spojrzeń
Potem chodzimy za rękę szczęść nam Boże
Było bardzo dobrze, po kilku latach kryzys
Życzę jak najlepiej, używam słów uczciwych
Dzięki mamo i tato za prawdziwy wzór
Bycia mistrzem w pokonywaniu dolin i gór
Sprawiedliwy chów w towarzystwie brata
I uszanowanie spraw mojego muzycznego świata
Dzięki Siwy, Jurand, Keczap za Eskapadę
A wokół nas mamy najlepszą brygadę
ZiombelKru razem już ponad dekadę
Nasz krąg poszerza się wspiera go młody kadet
Dzięki Rahim za zaproszenie na Dynamol
Zadzwoniłeś przedstawiłeś się, siemano!
Ja słuchawkę odchyliłem na chwilę w bok
Podskoczyłem, zatańczyłem i odparłem....

Ref.
Piękna polska pogoda
I ta swojska swoboda
Mistrzowska załoga
Szkoła śląska rapowa
Typowo skorupowa
Jakość sformułowań
Inspirują mnie ludzie
Za to moc podziękowań

Dzięki Miłosz za wydawniczą za współpracę
Rozstaliśmy się nie lubię czuć się jak dodatek
Gratuluję konsekwencji i sukcesu respekt
Numer z Joką urywa dupę i ręce
Dzięki Bu, Meter i HK Rufijok
Żywioły kosmosu na zawsze naszą siłą
Każdy nasz zlot to sytuacja wyjątkowa
Mam tyle miejsca, że nie da się tego ująć w słowa
DJ Hopbeat to jest prawdziwy mistrz
Jeździmy razem do ludzi stylem uwieść ich
za nami długie dni, na scenie zimna krew
unikatowy styl, rym, bit i skrecz
Dzięki M znamy się nie od dziś
Codziennie o tym śnię, by z Tobą dalej iść
wykuję w skale drzwi wykuję w niej nasz dom
kocham zapach twój to nie ulotna woń
Dziękuję Wam za to, że łapiecie moje fale
Polscy kowboje zawsze na ustach rogale
życie ma sporo zalet w swym wielkim bagnie wad
Skorup - Piękna Pogoda, właśnie tak!
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