
TEDE, Teoria fikcji (feat.Verte)
Wchodzę na scenę, ring, rozdaję karty jak Don King
Mistrz grozy jak Steven King, dziś robimy bling bling
tu na blokach mam bit, flow, studio, wokal
living la vida loca rym napierdalam tym jak z Gloka
ty, niejeden z was się podda
dosięgnie go mój liryczny shotgun
dobra pyski ciule morda
cisza, pękła hip-hopu klisza
kumasz suma wynik tu masz
Nas ma racje hip-hop umarł
Mezy, Libery, Pedinksy, Donie
to wasz polski rap, maczaliście w tym dłonie tak
dziś spadnie liryczny grad
poznasz czarny elementarz sygnowany jako Kasta Skład
a liryka broni się sama postrach technika ostra jak japońska katana
ekipa duża liryczna mafia wkurza
rap jakuza wkrótce nadejdzie burza
to już finał wasz rap to kpina ciecie
ten bałagan zmiecie huragan Catrina
w jednym rzędzie dziś Verte bit hula
robimy czyste cięcie jak samuraj
wasza podła postura stoi mi na pięcie
lepiej nie furaj, bo i tak wiesz, że zjem cię
[x2]
To jest napad ryjem do gleb, japa
technika ostra jak japońska katana
jeb, wtedy Kodex 3 wyrok zapadł
ta liryka broni się sama
To musi być obciach być GhostRiderem
gościa co gra po wsiach (co?)
płonie kolejny most a ja mam frajdę
bo jaki kraj ten to taki GhostRider
to jest napad ryjem do gleby japa
jeb, wtedy kodex 3 wyrok zapadł
i mówili że raperzy upadną
nawet nimi nie byli a spadli na dno
pamiętam Lexusa klip ten i tekst ten
to śmieszne sam jeździsz Lexem
ja jeżdżę BM jestem problemem
jesteś chamem a ja panem PLN'em
jesteś kołpakiem ze spinerem
a ja spinerem na 24
życie jest takie i fakt to hardkor
lecz nikt nie mówił, że będzie gładko
[x2]
To jest napad ryjem do gleb, japa
technika ostra jak japońska katana
jeb, wtedy Kodex 3 wyrok zapadł
ta liryka broni się sama
Trzy lata przerwy teraz come-back
sabotowali scenę no to będzie odwet
otwieram punch'y torby, odpalam gadki bombę
dobrze ja już urządzę wam pogrzeb
od podszewki jak pisał Orwell
tańczymy dance makabr, zatańczymy Grecka Zorbę
władcy sceny czy sił ci wystarczy
pamiętaj ziomuś uważaj z kim tańczysz
nie trwa wykwintna gemby klin ta
jadę z tym to nie film tylko mój rym
tym robię dym z klasą jak Tym
mam dobry team
zanim wejdziesz w bit ten klin zło
widzimy to jak Slim Shady
co made in W.R.O. baby



dlaczego was bijać
jak wspomniał Mes lubię o dziwkach nawijać
nędzne popisy przeciw naszym stylom
to Kodex nic nie zrobisz za kurtyną
[x2]
To jest napad ryjem do gleb, japa
technika ostra jak japońska katana
jeb, wtedy Kodex 3 wyrok zapadł
ta liryka broni się sama
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