
Trzyha, Czy znasz mnie
Numer, Numer obudź sie, ej Numer, obudź się, no, wstawaj Numer, to ja, ej, to ja wiesz, to ja Numer, to ja Numer wiesz, Numer wstawaj, obudź sie, obudź sie Numer, to ja... Reprezentant mocy x3 Czy znasz mnie moją twarz prosto w twoją twarz Bierz i masz Dziwny świat szybo kiepsko grasz Numer1 nie jest słodki jak cukierek Mam ciągle za mało wolny styl uprawiam wiele Raz spróbuj to moja liczba mój numerek Nie jestem mitem Grubym bitem Reprezentuje siebie i całą galaktyke Wyryte w mojej pamięci ja za to ręcze Przestaje jak sie zmęcze Rymy rozpoczęte wypoczęte Myśli i ciało Teraz będe Siedź cicho zamknij gębe Bez skręta nie obędę sie Ty znasz mnie A ja nie pamiętam o tym Wpieprzam sie w kłopoty Lecz na ziemi stoje twardo Za bardzo to nic nie wiem Choć to nie jest dziwny świat jak Czesław Niemen Nie wybucham gniewem Podminowywuje liryką Tede powiedz mi to Ryba o Kritaczi tak właśnie robi to Korzenna muzyka i korzeni w ustach smak Więc poznaj mnie raz z wizytą w twoich snach Dla ciebie jeden mach Ja to lubie więc daj sobie spokój Może powiesz mi skąd przychodzisz? Może powiesz dlaczego to robisz? Może powiesz co kombinujesz? Może powiesz co reprezentujesz? Aaa siła mnie wewnętrzna pcha Jeden dwa Daj spokój Mam wszystko na oku Musisz już znać mnie Wyślij z wyroku Powiedz gdzie nie dokonałem nigdy skoku Może nie Mogę powiedzieć jak ja sie nazywam Jestem Numer1 na pojedynek wzywam teraz Jestem już gotów Ze mną Mokotów Klima i Tygrys nie stoją wcale z boku Ale tu są konopie Patrz jak ja to robie Coraz bardziej mnie kopie Niedługo w całej europie WWA rozbłyśnie jak płomień HHH cały nasz projekt 12 111 Coraz jaśniej Musisz już znać mnie Teraz właśnie kolejne stulecie I dalej już raźnie Co było upadnie Więc trzymaj z nami sie Raz to Numer Czy znasz mnie x4...
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