
Szycha, Temperatura Na Ulicach
1).Miejscówa rozpoznana rymowanie na spontana przy pełnym czilałcie bo to nie jest atmosfera tuż po nokaucie na majku szykuje się kolejne starcie będzie to ostre natarcie zapiszę to na karcię pamięci niech to gówno głośnikami kręci ten beat was zakręci jak tornato z mocną siłą przebicia tak rym potrzebny do mojego życia dosyć rycia ta muzyka wtrafia do każdego zawodnika co rymu się chwyta moja działalność ciągle ukryta ale mi to nie przeszkadza bo ja po swoich drogach się hulam tak działa ta kultura nikt tutaj nie zamula gdy na ulicach wysoka temperatura.
Ref).Temperatura rośnie na tych ulicach wszyscy wychodzą nawet ci co są w piwnicach 
każdego teraz rusza ta muzyka to jest przesłanie od hardkorowego zawodnika. x2
2).Temperatura wzrasta wszyscy wychodzą na ulice miasta wałbrzycha gdzie swoje uumiejętności pokazuje szycha na poczekaniu słabych MS'S łyka jak napoje bo panczy mam pełno jak naboi w klamce gangstera co strzela do zioma co go prowokuje jak ja dissuje tego co mnie prowokuje znowu garść nowych panczy szykuję i dalej rapuję w stylu diss potem przechodzę na free nawet o wodzie mineralnej w grupe ziomów co wiedzą coś o rapie czy hip-hopie bo ja znów jestem na tropie dobrego stylu bo to mnie kręci jak narkomana przy dobrym dilu.
Ref).Temperatura ...                   x2                                                 
3).Beat coraz głośniej hula teraz każdy ziom wie co to jest rap kultura na samplach mogę napierdalać jak Kuran ale wolę pizgać po swojemu bo rap to moja góra a ja jestem guru i nie przynależe do żadnego chóru i mówie to tego tłumu że robie swe gówno na ostrych patentach niech to zrozumie każdy pentak to nie słuchał tej muzyki dla nich te kilka słow bo ten styl jest drogi jak złoto skumaj to cioto zę mam patenty są odległe jak stąd do Najrobi na majku znowu jestem srogi, jak tego nie kumasz to bierz nogi za pas i szukaj nowych tras.
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