
Trzeci Wymiar, Nios
Nie mów nikomu pssssyt To nowa płyta, ej ty tam idź się zapytaj kto jest na bitach Nie mów nikomu psssssyt Niosę plytę, tajniki gdy tej poza zeszytem Nie mów nikomu, psssyt No nowa plyta niebawem będziesz znał na pamięć każdy cytat Nie mów nikomu, psssyt Niosę płytę, te patenty ukryte, te kombinacje z liter. Szad: Halo halo - na chwile staje, zaczynam dialog - pada zadanie, tak nagrana za rok nie dalej. Chowam telefon z ktorym sie nie rozstaje, to bylo zdaje sie gdzies miedzy kwietniem z majem. Od tamtego czasu ide chodnikiem z tym nosnikiem w kieszeni caly moj dobytek, niose plyte. Na schodach dzieci bawia sie rozpuszczalnikiem jakby to byl do diabla likier - czuje sie zakladnikiem tych sampli w loopacg na amplitudach, tych kabli w kupach, a ten czas nagli tutaj, ponad nim grupa tu najwazniejszy rap i ubaw, ej wpadnij tutaj poczuj ten smak dni, sluchaj. Ja wiem po co niose to co niose i dokad. Wiem po co niose ta hipnoze i dla kogo. Weden szczeka, ze to przekaz, ktorego nie rozumie, drugi z ciekawoscia czeka - ja juz wiem jak to smakuje. Nie mow nikomu pssssyt To nowa plyta, ej ty tam idz sie zapytaj kto jest na bitach Nie mow nikomu psssssyt Niose plyte, tajniki gdy tej poza zeszytem Nie mow nikomu, psssyt No nowa plyta niebawem bedziesz znal na pamiec kazdy cytat Nie mow nikomu, psssyt Niose plyte, te patenty ukryte, te kombinacje z liter. Pork: Najpierw wrzucam sprzet, ten sprzet to Alpina, kluczyk, sprzeglo, bieg, w tle syczy turbina. Auto wydaje dzwiek jak krew krazy obieg paliwa, ruszam - mam jeden cel nim utone w spalinach. Spadaja krople na szyby, wokol rozmyty siwt jak po dawce morfiny, w schowku ukryty rap, bedziesz krawcem opinii - tego co wioze, wioze ci plyte - czytaj caly moj dobytek . Wisi nad miastem mgla, dzis swiat pod blaskiem lamp, dzis wioze wam ten stoff to jest jak blantem rajd, jak doktor Frankenstein dalismy temu imie, to plynie, gramy to w teamie jak w Counterstrike. Moglbys obrobic brat nawet najwiekszy bank, lecz by to zdobyc nie potrzebujesz Mastercard, to cos jak bilet na najlepszy thriller w wypasionym kinie, kazdy sampel, track, sprawdz ta tlyta zyje. Nie mow nikomu pssssyt To nowa plyta, ej ty tam idz sie zapytaj kto jest na bitach Nie mow nikomu psssssyt Niose plyte, tajniki gdy tej poza zeszytem Nie mow nikomu, psssyt No nowa plyta niebawem bedziesz znal na pamiec kazdy cytat Nie mow nikomu, psssyt Niose plyte, te patenty ukryte, te kombinacje z liter. Null: Na drogach conversy, sciera podeszwy czas. Obieram kat szerszy, niose krwiozerczy rap. Wbity flow w wersy, trzeszczy po kompresji bas. Przygotowany do zemsty nie robie tego pierwszy raz. Jestem dosadny, dokladny, jak platny morderca, niose compact dysk, to rap styl prosto z serca. Bronimy prawdy, prawdziwi dla gry, soliradny rap team na cd, bogaty w artefakty. Niose to na Polnoc przez moj glos w dzwiekach, zostawiam moj los, spojnosc w waszych rekach. Poludnie - to jest technicznie az brudne, to nasza praca miedzy styczniem a grudniem. Niose to na Wschod zaspokoic glog rapu, Niose to na Wschod, a nie do hollywood brachu. Ostatnia z drog to Zachod po zakurzonym tracku gra tu trzech chlopakow chlopaku po fachu. Nie mow nikomu pssssyt To nowa plyta, ej ty tam idz sie zapytaj kto jest na bitach Nie mow nikomu psssssyt Niose plyte, tajniki gdy tej poza zeszytem Nie mow nikomu, psssyt No nowa plyta niebawem bedziesz znal na pamiec kazdy cytat Nie mow nikomu, psssyt Niose plyte, te patenty ukryte, te kombinacje z liter.
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