
TEDE, Ekipa Wielkie Jo
Łooooł! Oooo taaak!
Jedziemy! Panie i panowie. (Wielkie Joł)prezentuje. (jooł)
Tedunio, CMS, Kołcz, Kiełbasa, WSZ, Numer Raz, Wielkie joł Armia skład, tak jest! Jedziemy, wiesz? (taaak!)To jest Notes 2004, To nasze joł. Jedziemy ziom joooł!
1. Teraz gonitwa, przedstawiam pierwszą klasę
Zapisz to w notes sobie panie buckmacher
Postaw na stajnie Wielkiego Joł
Chcesz wygranej? To na pewno zgarniesz ją
Przy tym nie zaśniesz, przy tym się nie znudzisz
Ten kawałek nagraliśmy w sześciu ludzi
Jesteśmy duzi, bo Wielkie Joł jest wielkie
A ten cały hałas, to my puszczamy w przestrzeń
Wielkiego stajnia, przestrzeń zagarnia
Wielki Kołcz i jego spec-składnia
Łączymy moce, ziomuś ogarniasz
To nasz skład, niezwyciężona armia
W-I-EL-KIE JOŁ M-U-M-R Raz-NOTES-SRĄG
Notes-Krąg-Bezele
Własne jak DJ BUCH na czele
Ej!
Ref: Wszyscy są tu? To słychać Oooo!
Ekipa Wielkie Joł! x4
2. My mamy ten klimat, jebać prymat
Wielkie Joł- nas się nie da powstrzymać
Mamy Rap w żyłach
Ruszyła machina
Fart, przyjaźń, muzyka, siła
Walka z nami skazana na fiasko
Szukasz jej, a tu już jest ciasno
Musisz być dobry, nawiązać walkę,
Masz przed sobą polską rap-kadre
Kryteria u nas
Dopasowane są indywidualnie
poznajesz Wielkie Joł-Stajnie
Może być inaczej, niż się spodziewałeś
W stajnie
Dla nas zaskakiwać ludzi jest prze-fajnie
W sześciu obieluch-pełych krwi Bezele
On galopuje, galop przez znany teren
Odwieczny związek ze sprawnym dziś dżokejem
Wiemy co robić, gdy on wie co sie dzieje
Ej!
Ref:Wszyscy są tu? To słychać Oooo!
Ekipa Wielkie Joł! x4
3. My weźmiemy hajs, jak to sie sprzeda
Rap za darmo, chcesz? znajdź im legal
O!
Jade solo z moją armią
Ten rok Wielkie Joł ziom mnie ogarną
Prezentuje wujo, czując
Nastukując, dzień, dzień, dzień zyskując
Nie markuje, nie marnuje czasu
Więcej hałasu TEDE dla kontrastu
Zobacz to łańcuchowa reakcja
Wielkie Joł chłopak sprawdź nas
www.wielkiejoł.com- tam nas spotkasz ziom !!!
Nas,Nastukam ,słyszałeś te racje?
To legalne, więc hajs,hajs,hajs,hajs jest
Teraz rachunki wpiszemy w notes
Bo DJ Buch leci w sześciu robotem
Ref:Wszyscy są tu? To Słychać Oooo!
Ekipa Wielkie Joł! x4
4. Ty! Przycisk STOP nie da się wcisnąć?
Widziesz? Wielkie Joł tu wszystko
Słyszysz podżucamy im z tąd



My tu mamy, nagrywamy HIP-HOP
2004 Bezele- dziwko!
Łoooł!!!
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