
Trzyha, Powoli do przodu
Siema, siema, wszystko zmieniło sie od dema W końcu wybraliśmy między trzema ofertami U nie ma JM rusza płytami A mój człowiek Numer1 teraz jest tu z nami Powoli do przodu małymi krokami To wszystko co robimy to robimy sami, wiesz Bity rymy skręcze i zamieszanie też Samowystarczalnie Warszafski Deszcz Emocji dreszcz Przechodzę ci po plecach Nasz jest ostatni rok tysiąclecia Godzina trzecia Której nie ma bez całości Nie dogonisz mnie wstrzymaj pościg Wstrzymaj go Krok przed tobą w ciągłej gotowość Przy obronie naszej oryginalności No to nara I niech zawsze gra gitara Ref.: Do przodu powoli x4 Podstawowa zasada Gdy sie zaczyna zajawa To wziąść usiąść pomyśleć Z samym sobą przegadać Może to sie tobie wcale nie opłaca Więc zostaw to pozostań w roli słuchacza Tymi mówi ci co sie tutaj dzieje A jak nie wierzysz mi powiedzą ci przyjaciele Nie rób nic jeśli chociaż trochę ci sie nie chce Ludzie chcą od siebie co im dasz najlepsze Znam takiego co nazywam go spółdzielnią hiphopową Robi wszystko prócz jednego nie rusza głową Wszystko robi na raz wszystko ma zjebane Wrzuty robi, skręćże robi robi nawet taniec Znam takiego co podrabia innych Jak mu powiesz coś o ksero czuje czuje sie niewinny Chciałby taki sukces szybko mieć na skróty Zamiast iść do przodu siedmiomilowe buty Ale ci co sie wygłupiają Ich nazwiska wszyscy znają Ale tak naprawdę tacy niech spierdalają Istnieje tylko tych kilka ksyw Zobaczysz bo będzie cię pytał o nie twój syn Ref. x4 Do przodu powoli Bez pośpiechu dokładnie Długo czekaliśmy aż deszcz spadnie Powoli nie pogubić się Jak ktoś szybko chce wszystko spierdoli Zastanowić sie lepiej dłużej Aż powiększą sie kałuże W miejscu nie stoję Cały czas do przodu chyba że sie trochę boje Dziwne nastroje Stroje Powoli do przodu Licząc sie z mozołem pracy Nie wszyscy są tacy Po jakim czasie to zobaczy Każdy z was wiem co to znaczy Numer powoli przez czas Nikogo nie ma między nami Powoli do przodu po prostu między nami Pokój z wami Ref. x12
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