
SOLAR, kevlar 
nie będę hypemanem
nawet nie wejdę na scenę
nie będę raperem
odpada
jedyne co cenie wyżej niż śmierć
to życie na własnych zasadach

hardtime życie
myślisz że bycie nijakim jest fajne
dziś biore te swoje najgorsze strony
i karmię nimi niszczarkę
żryj kurw!

mam nowy sikor
mam nowe ciuchy
mam nową furę
mama nowe buty 

mam nowy początek
co burzy ten stary porządek
tylko kolego ten stary
wziąłem karierę na parkiet
zatańczmy dance macabre
już wkrótce zobaczymy co tam dal mnie los ma w kartach
fajnie że wpadasz dzieciaku na koncert
szkoda ze taki naćpany
nachlany, nachalny i męczysz mi dupę
jakbyśmy pół życia się znali
i czasem jak widzę do koga trafia ma muza..
to wstyd mi za siebie
i jak mam być szczery to mam nadzieje ze teraz ten fanpage wymienię 

nie chce otaczać się ludźmi którzy mnie meczą
brzydzą, osaczają
i co że klient?
weź to forsę innym oddaj, śmiało
będzie po mojemu, albo będzie po mnie
choć w chu* mam co tam będzie po mnie

nie mam już czasu na błąd
musze rozjebać
…, ziom
wychodzę z ciebie
wszystko co za mną jest to
to nie ma znaczenia
nie ma znaczenia
jestem w drodze na tron
do zobaczenia
/2x

to mój strzał życia
muszę dobrze to rozegrać
to mój strzał życia
i nie celuje w kevlar
/2x

dziś każda wytwórnia w tym kraju
naśladuje moje patenty
w ogóle nie jestem wkurw* 
bo zaraz wymyśle następny
po moje mixy wciąż stoją kolejki
i biorą garściami z tej mojej stylów
to teraz w rapach ziom sobie rozjebie
bo do poprzednich już mam swoich ludzi



Quebo ci powiem ze jestem dla niego jak tata w tym rapie
i jaki mam wkład
Białas ci powiem ze nie wie co gdyby nie ja
a ja, a ja powiem to samo
ze nie wiem naprawdę co gdyby nie oni
dzisiaj to muszę już pomóc sam sobie
bo uciekł peleton i musze go gonić
jako szara eminencja tu zrobiłem w chu*
teraz wjeżdżam już po swoje jak jebany król
dziś nawet nie musze nagrywać
traktuje to znowu jak hobby
i tylko ta chora ambicja sprawia ze stawiam się w lobby
musze zdążyć przed śmiercią
pojebany wyścig z czasem 
w głowie przyświeca mi jeden cel: najlepsza płyta w tym roku
długo się tułam
i częsta rozkminka
gdzie jutro wstanę, to jest dobry 
wiec cyfry
na kwadrat musza się zgodzić

nie mam już czasu na błąd
musze rozjebać
…, ziom
wychodzę z ciebie
wszystko co za mną jest to
to nie ma znaczenia
nie ma znaczenia
jestem w drodze na tron
do zobaczenia
/2x

SOLAR - kevlar  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/solar-kevlar-tekst-piosenki,t,663169.html

