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Mog&amp;#322;e&amp;#347; m&amp;oacute;wi&amp;#263;: polski rap kwitnie
Dzi&amp;#347; si&amp;#281; ko&amp;#324;czy, sprzedaj&amp;#261; go jak dziwk&amp;#281;
W pogoni za zyskiem teraz s&amp;#261; nigdzie
Muzyka spontan kontra showbiznes
Przeklinam ojczyzn&amp;#281;, debili, hiphopowc&amp;oacute;w
Chcieli naprawi&amp;#263;, czyli zd&amp;#261;&amp;#380;yli popsu&amp;#263;
Rap jest prosty, masz go w Superexpressie
W pogoni za prawd&amp;#261;, a nie za seksem
Zabior&amp;#281; ci&amp;#281; w podr&amp;oacute;&amp;#380; wstecz, 9 lat 
to by&amp;#322;o tu&amp;#380; po tym jak s&amp;#322;ysza&amp;#322;em bierz sw&amp;oacute;j miecz
I masz, by&amp;#322;em &amp;#347;miesznym hiphopowym szerokim 
A s&amp;#261;siadka pyta&amp;#322;a sk&amp;#261;d: wzi&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; te worki?
Na z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; przed jej drzwiami sprawdza&amp;#322;em Belton Spray
Jara&amp;#322;em si&amp;#281; pierwszym Diggin In the Crates 
Dowiedzia&amp;#322;em si&amp;#281; co to D&amp;#380;em, co to koncert
Czysty performance, to by&amp;#322;o szczere i cudowne 
Mog&amp;#322;e&amp;#347; m&amp;oacute;wi&amp;#263;, no? To czas przesz&amp;#322;y
Nie chodzi o teksty, rap si&amp;#281; spieprzy&amp;#322;
Dla nas to kaszana Meksyk, kryzys chyba
Masz zajebista p&amp;#322;yt&amp;#281;, nie mo&amp;#380;esz jej wyda&amp;#263;
Wydawcy szalej&amp;#261;, prosz&amp;#281;, bez szopek
Siadaj, pisz zwrot&amp;#281;, zapomnij o tym laptopie
Z hajsu za &amp;#322;okie&amp;#263;, co jest z hiphopem?
Ma go Bravo, Popcorn? Rap si&amp;#281; cofn&amp;#261;&amp;#322;
Dzi&amp;#347; m&amp;#322;odzi gangsta rap kojarz&amp;#261; tylko z 50centem
Nie pami&amp;#281;taj&amp;#261; bowiem &amp;#346;wi&amp;#261;tkowskiej, s&amp;#322;uchaj&amp;#261; Esk&amp;#281;
Zbuntowani m&amp;#322;odzie&amp;#324;cy jaraj&amp;#261; si&amp;#281; Mobb Deepem
Ale ich wiedza nie si&amp;#281;ga ponad ostatni&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281;
Dzieciak patrzy, wypuk&amp;#322;e szk&amp;#322;o, niewiele widzi
Prawdziwy hiphop to na pewno nie ten z telewizji
Kogo wini&amp;#263; o t&amp;#261; zbrodni&amp;#281;? Jest paru sprawc&amp;oacute;w
Dyrektor&amp;oacute;w programowych, redaktor&amp;oacute;w, p&amp;#322;yt wydawc&amp;oacute;w
Ref. Przez tw&amp;oacute;j shit, przez ten fame
Uwierz mi, cofamy si&amp;#281; przez tw&amp;oacute;j shit
Przez ten fame, uwierz mi, 
Cofamy si&amp;#281; przez tw&amp;oacute;j shit, przez ten fame
Uwierz mi
Wychodz&amp;#281; na &amp;#347;wiat, patrz&amp;#281; na gwiazdy
Sam szczyt miasta, blaski o&amp;#347;lepiaj&amp;#261; nas dzi&amp;#347; 
Wi&amp;#281;c klaska&amp;#263; mam czy p&amp;#322;aka&amp;#263;? 
Oklaski trzymaj&amp;#261; nas od prawdy przecie&amp;#380; z dala 
Jak totalitaryzm w krajach 
gdzie jednostka to namiastka cz&amp;#322;owieka 
D&amp;oacute;&amp;#322; to w r&amp;#281;kach, z&amp;#322;e kocze, betta
Dzi&amp;#347; rz&amp;#261;dz&amp;#261; ci sami, ale zbyt cenny jest m&amp;oacute;j pergamin 
By dla nich na nim mi&amp;#281;dzy s&amp;#322;owami rzuca&amp;#263; ziarna r&amp;#281;kami
Go&amp;#322;ymi jak w moich ustach prawda albo &amp;#380;ycie
Jak Ciech na tym bicie rzek&amp;#322;, pisz&amp;#281; tre&amp;#347;ci jak w 95
Ma&amp;#322;y SzSz, tam gdzie pali si&amp;#281; skr&amp;#281;t znajdziesz t&amp;#261; posta&amp;#263; 
S&amp;#322;owo za s&amp;#322;owem, non omnis moriar 
Czysta forma, nie parodia na przecenie
To ma otwiera&amp;#263; umys&amp;#322;y, a nie portfele
Biznes niszczy t&amp;#261; kultur&amp;#281; od lat, jak wodospad
S&amp;#322;&amp;oacute;w strumie&amp;#324;, groove ulic, szacunek oldschooli 
Prawdziwi za murem kontra ludzie, dla kt&amp;oacute;rych hiphop to produkt
Nie r&amp;oacute;&amp;#380;ni si&amp;#281; niczym od disco lub popu 
Ja w ciszy zaczn&amp;#281; ta rewolucj&amp;#281; jak Jimson
P&amp;oacute;jd&amp;#281; na spacer by ocali&amp;#263; t&amp;#261; nacj&amp;#281; jak Jill Scott
Niejeden chichot us&amp;#322;ysz&amp;#281; id&amp;#261;c przed siebie
Pod&amp;#261;&amp;#380;aj&amp;#261;c za swym cieniem, z pych&amp;#261; i gniewem
Idea&amp;#322;y maj&amp;#261; nas za nic, tak &amp;#322;atwo jest straci&amp;#263; setki na banknotach 
Robi&amp;#261; z nas marionetki w d&amp;#322;oniach wroga
Mojej duszy nie zamienisz w towar, nie dla wszystkich ten wokal 
Tutaj powracam tam, gdzie zacz&amp;#281;&amp;#322;a si&amp;#281; moja z rapem przygoda



Powracam w s&amp;#322;owach, bo to ju&amp;#380; nie ta epoka
Teraz rz&amp;#261;dzi popyt, kiedy&amp;#347; rz&amp;#261;dzi&amp;#322;a poda&amp;#380; 
Wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; fake, w tym pieni&amp;#281;dzy mniej ni&amp;#380; tre&amp;#347;ci
&amp;#379;yj&amp;#281; dzi&amp;#281;ki energii, kt&amp;oacute;r&amp;#261; daje mi rap, od siedmiu lat 
Spod powierzchni wchodzi kat, &amp;#380;egnam m&amp;#281;tlik
Mykam z pod &amp;#322;ap komedii, nie dla braw, nie dla premii
Nie gram jak biznes way, biznes zmieni&amp;#322; wielu z nas
Nie dla mas, dobre brzmienia w nas to fun
&amp;#379;yjmy tym na osiedlach z wielkich miast,
To korzeniach z wielkich p&amp;#322;yt, z dala od dna jak My Scream 
My&amp;#347;l&amp;#261;c w innych kategoriach, rozpocz&amp;#261;&amp;#322;em ten rozdzia&amp;#322;
Gram jak All Mine, goszcz&amp;#281; w r&amp;oacute;&amp;#380;nych domach, 
ja i nasza historia co dnia o nas
Nie zale&amp;#380;y mi na tym, by by&amp;#347; rozpozna&amp;#322; nasze japy 
Jest odwrotnie, jak negatyw, 
Nie kocham tych rzeczy martwych 
&amp;#379;yjmy wed&amp;#322;ug przyja&amp;#378;ni, duch nasz si&amp;#281; bogaci
 Na singla nic nie wsk&amp;oacute;ram, sam nie p&amp;#322;ac&amp;#281; za bit,
Nie p&amp;#322;ac&amp;#281; za wsp&amp;oacute;&amp;#322;udzia&amp;#322;, wsparcie mam w moich ludziach
W tej kompani we&amp;#378; to skumaj, pionek bije kr&amp;oacute;la 
Ref. Przez tw&amp;oacute;j shit, przez ten fame
Uwierz mi, cofamy si&amp;#281; przez tw&amp;oacute;j shit
Przez ten fame, uwierz mi, 
Cofamy si&amp;#281; przez tw&amp;oacute;j shit, przez ten fame
Uwierz mi
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