
Teka, Dennis Rodman (feat Prwrs, Jay Role)
Ref Wchodzisz w grę Dennis Rodman
Zbierasz co chcesz Dennis Rodman
Nie poddasz się Dennis Rodman
I choć masz po schodach to dognasz do końca 
nie oddasz to wojna Dennis Rodman

1 Siedzisz narzekasz i nie wiesz co robić w życiu
Leci ucieka ci kolejny zwycięski tytuł
Nic do stracenia kwit do zrobienia
Tu od siedzenia na dupie nie dostaniesz nic
Lecę tu #mig na szlaku po plik 
Tomek na wojennej ścieżce giń
W mrowisko kij do przodu idź
Na kilka mil od konkurencji od dziś #bolid
Wpadłem do gry 95 #dinozaur 
Mogłem odbić w 05 się poddać
Nie tedy droga postawa mocna
Postaw na Tomka to sukces
Zachęcam wszystkich do pracy nad sobą 
Jak Rodman walczyć o zbiórkę

2. The real is back. 
J. Cole.
A beaner that can rap. 
JayRole 
Packin' the mac in the back of the Ack.
Big Pun.
Rest in peace 
Oh, I see 
Next MC 
Is me.
Bucket hat on &amp; I'm feeling like Q 
Feel like K-Dot when I 
Dot-Dot-Dot-Dot 
(Huh) 
Just like Rakim Mayers 
Uptown Big L 
See you later 
While we put in work 
A ASAP Ferg 
Run up in the killer then we put him in the dirt 
I'm picking up the pace &amp; you know we gonna merk 
The beat 
I eat 
I shit 
I feed 
Elite 
I be 
I need
Your seed 
Your lead 
My weed 
I heat 
Ah si 
Ha ha ha 
Brooklyn stand up 
Poland stand up
Everybody hands up 
Everybody hands up

3 Nie mam czasu stanąć, co dzień wciąż to samo
Matura się poszła jebać, robię biznes mamo
Trzydzieści lat minęło, marzenia to rzeczywistość
A dawni kumple wciąż prowadza punkty xero dziwko



Forsa to tylko ranking, zdobywam hi-score co dzień
Biznes to biznes typku, nadal z biznesem w głowie
Jebać głodne kawałki o problemach klasy X
Tych co nie stać jest na życie ale stać na dynks
Wszyscy w koło wciąż pierdolą że się nie da nic
Niczego się niby nie boja a boja się żyć
Sukces to nie fart  to zwykły prosty plan
Wiec nie pierdol o zasadach tylko zacznij grać
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