
Slums Attack, Kontrowersja
Szybki jak Twista Syki nie przebojów listatylko uliczna piwniczna styli szybka błyskawicznaostra mocna,dynamiczna zagrywka scenicznateksty nie są przestarzałe,jak ciuchy które noszewiesz co przynoszę, o szacunek nie proszetyle ile mam,kumplom tyle samo dampoważnie tak jak teraz gram,nie przegram kto z namito jest w przodzie wiesz że w tym zawodzie nie może być wpadekjak problemy przy wzwodzie albo koncert pod chmurka przy chujowej pogodzie,co w modzie to w przeszkodzie  opozycja dla stereotypa kicha satelitawzorce jebie o nic nie pytam może ręka umyta za mikrofon chwytawciż kontroluje uczę się tego jak gnojek co nauki ?cisłe studiujedominuje w tym fachu słysze wciż : Nie rób obciachu to kawałekw wolnej chwili czasu poskładany,mogę byc zajarany ale nie pojebanyto nie kwestia ćwiczeń nie myl mniez zajawkowiczem który jebnie ten temat kiedy  sparzy sięznany z doswiadczen jak schemat,bierzesz się za bluzgiz hahaha na ulice kolejno?ć nie tapomylony pomy?lunek po co się tu pchasz zabierz się za psychorapbo to nieuliczna twarz nic wyczytać z niej nie mogę to Ty ten temat znasz o wyjebkach nawijasz a mama Cię strofuje a Ty wciż filozofujeszzreszt chuj mnie to obchodzi jestem z Poznania nie z łodzimimo to nie przeszkodzi 48km z Fabrycznej na Poprzeczndo Bitera szybko wpa?ć choć nie zawsze jest na podróż stac.Peji zawsze jedzie chlać,że wtroba się trzęsie tak jak Sykina mro?nym zakręcie stoi,ja pozdrawiam spoko gnoi dobrych zawodnikówwciz powoli poznaję co rusz nowych woirzo wybuchowych stylinie do podrobienia jak MadMan nie do przepalenia a ja do przepiciabo ja nie znam kaca,dupy sobie tym nie zawracam,tablety z krzyżykiem na ból głowyO! mamy do czynienia  z zawodnikiem nowym i słabym,więc naucz się wprawyby nudno?ci ustały bd? twardy,wytrwały wtedy w dupie wymieszaj sobieile możesz stary.Byle alkoholikiem,nie daj Boże się nie stan.chociaż to nic nie zmienia, ja pozdrawiam stan alkoholowego upojenia.Ref.:Kontrowersja,kontrowersja zawsze znajdę trochęmiejsca,a te rymy to nie kpiny wokół bledn skurwysyny.Może się wyróżniam ale nie jak Pacman swoim jaskrawym koloremże policję pierdolę to normalkajak w tropsie gangsta skanksa i to nie żadnaukładanka,logiczna wyrazów mieszanka jak wybuchowamikstura zawarto?ć w szklankach na imprezie wiesz na czym jedziesz i nie przezywam wcależe palę skuna filozofi nie dorabiam jak nie ubarwiamnowe bębny składam ale o co chodzi o co chodziwszyscy wokoło młodzi komórkowcy rozjebani tylko przyjebać z banidres mafii niech zgadne 15latkowie ładnie poubieranikoksem rozjebani,mlodzi gniewnidla mnie zagniewani młodociani,wszystko do bani szacunek i respektod Peji wiem jedno,nie nazywaj tego tekstem wyszczekany ulicznikw samo sedno,moze odbite żebro i pobite oko podczas wyjazduna mecze ale  jest spokowódka znieczula i poprawia nieco wzrok jak Stępniowi pijakowi...komikowi Syki kilka ran miał z woli własnej,sytuacja była jasna,stać i napierdalać nie uciekać,to kiepski pomysł zostawić kumplii przed siebie szybko nogami przebierać jak w sztafecie 4x4 kto szybciejna mecie ten życie do domu dowieziei tak juz wygldaj te huligańskie ekscesy i meczeRef.:Kontrowersja,kontrowersja zawsze znajdę trochęmiejsca,a te rymy to nie kpiny wokół bledn skurwysyny x2No i jeszcze o krytyce zanim za mikrofon chwycęupewnię wszystkich że tak tego nie widzęmoże rym prowokujcy ale szkoda wersów obcycho ludziach obcych,nic nie kumajcych nie ma potrzebyzjebać możesz sam nagrać co? na sprzedażja zajmuję się swoim,bo nikogo nie chce gnoićza pienidze to co o kim my?lę mogę powiedzieć mu samw cztery oczy wiem nie dam sie zaskoczyć,pienidz ?mierciw takiej kwesti,kiedy pan wydawca mędziszuka tanich sensacji i skłóca zespoły nie potrzebatakich gnoi do hip hopu nic nie wnosinie,nie wnosi że okładkę Ci da,wytłoczy na legalugrubas zajmuje sie tylko przeliczaniem szmalużeby dzieciom nie zabrakło balu a Ty się głupi pchasztaa bo on Ci da,polceci z nieba kaska,wydamy nasz undergroundu zezowatego grubaska,a on się ?mieje,stawia wódke i udaje kolegęfrajer szuka frajerów,jak znajdzie zabawi chwilę w undergroundziejak rynek się wypali wyda discopolow andzię i inne takie rzeczyże skurwiel jeszcze żyje to się w głowie nie mie?cito już koniec opowie?ci,chciałe? prawdy-masz jznie?ć Ci trudno i nie pomyl jej ze ?ciem obłudnmówię prawdę,jak Krzysiek Kozak nie oszukuję i nie kradnęi goryczy w tym nie ma żadnej po prostu opowiadamjesli my?lisz to nieładnie ale przynajmniej dosadnie i na wolno pojadę jeszcze szybciej niż Hołowczyc w swoim rajdziewięc uważaj po tym nie będziesz miał ubawy jak po dobrym żarceHe!Dla Sykiego od klików wieczne poparcie!!!
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