
Trzeci Wymiar, Oni tak chc
Oni tak chcą  	  [x2]Oni tak chcą (oni tak chcą)Oni tak chcą (oni tak chcą)Tego oni tak chcą (tak chcą)Właśnie stąd ten flow się wziąłZrozumie ten co trenuje życiowy downhillKatuje rampy, co palił trampkiDziś ma lęk i zwiedza central parkiCo lubi w felgach ranty, w kręgach bluntyTen, co robi bańki jak Gerda zamki, pierdoli rankingSkumają to  w kapturach chamy, w furach klanyZiom za biurkiem, ten co zostawia na murach tagiI ten co ma dom bunkier, S-Klasę pod podwórkiemTen z Westaxem za kurtkęCo pcha hurtem i dba o burdel ziomTen co furtek milion miał, rapu dinozaurTen co browar, wódę, wino chlał, sam - minotaurTen co pomimo lat, kocha ten rap dramatZ armat na track, na bank popiera ten pakt yoZrozumieją ci, ci - inni niż wszyscyCo niby nie powinni byli nimi iskrzyćZrozumie liść gryCi po dwóch stronach Odry, WisłyCo przeżyli klątwy, z bliskim pompy i zyskiZrozumie to otwarty na to, nie chuja warty matołTen co w odkryte karty gra to prawdy amatorZrozumie kombinator, ten co bombi wagonCi co piją strongi i pijane czcionki jadąI ten co wątpi co dzień, ten drobny złodziejKtóry idzie jak po mokrym lodzie, szary przechodzieńZrozumie ten, co go mija w samochodzieTo samo co dzień, byleby być ze sobą w zgodzieI ten co w cieniu murów baka, ma w chuju zakazJak Zulus Czaka, w biurku zapas bo mu pomagaTen co odróżnia twarz biedakaZrozumie ten, co kocha gdy nie gaśnie bragga, właśnie takZrozumie Belg, Jamajczyk, Duńczyk, Włoch, KubańczykKoreańczyk, Niemiec, Grek czy IrlandczykPolak, Hiszpan, Szwed a potem PortugalczykSłowa kwit i czek, zrozumie kto tu tańczył[x2]Oni tak chcą (oni tak chcą)Oni tak chcą (oni tak chcą)Tego oni tak chcą (tak chcą)Właśnie stąd ten flow się wziąłEj, zrozumie to rymów programistaBrudnych słów terrorystaTurysta i fan twistaZrozumie to bokser i gwardzistaZrozumie też spiker, maklerKtoś kto zawsze ma w kieszeni markerEasy-rider, koleś który kroi pajdęTen który nie musi a kradnieZrozumie to sprzedawca towcaNa oriencie przyczajona postaćCzarna owca, przyłapana na gotowcachStudent - nocny maruda, ktoś kto wierzy w cudaCi z braci nisko na udach, gdy leje się wódaI ci baunsujący w klubachNa nożów grubas, na nożu grudaI jej właściciel,Jestem jak Hart Wie KeitelCzyściciel, myśliciel, chrzcicielCo czyha na twe życieTen co o świecie już po spirycie - pijakI ten któremu życie mija nijakZrozumie w tłumie ten, co w sumie sumienie ma czysteZrozumie w dumie, ten kto umie unieść niepowodzenia wszystkieZrozumie dumnie ten, kto rozumie u mnie ten flowGdy rapuję pluję treścią jak Main FlowSklej to, nie musisz mówić mi MementoWiem to ten flow jak Rekwon, budowałem konsekwencjąNa przekór dobrym chęciom, bywało ciężkoZrozumiesz to na pewno, gdy zaufasz moim wersomZrozumie to Bóg, cały lud AbrahamaZrozumie to przyjaciel, wróg bez zawahaniaTreść tych słów zrozumie szamanKról, dama, ci w turbanachNaszych ludzi cała karawana w bandanachZrozumie to w parku białas, a nie gringo na BahamaCzarnuch w stanach, co nie grywa w bingo na Kajmanach3WKasta, bez iluzji szarlatanaTo dziecko fuzji, nowy rapu Dalai Lama[x2]Oni tak chcą (oni tak chcą)Oni tak chcą (oni tak chcą)Tego oni tak chcą (tak chcą)Właśnie stąd ten flow się wziął
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