
Vienio & Pele, Prawdziwy rap
1 2 3 93 wyjściowe tempo chodź skrętom elo rap producentom a bity MC Pele dać chce coś coś oprucz tego co istniej niesie nadzieje wiatr w oczy wieje coś daje siłę i się zwie między osiedlowy eR A Pe prawdziwy ból co dowali głodne serce rwie zero kreska dwójki dwie stąd płynie nigdy nie zna kinie ma w sobie wielką siłę z tego słynie dzieciak otwórz serce podnieś ręce jeśli chcesz go wiecej Pele styl nie usłyszysz mósisz ściszyć dziśdaje ci to pośród którzy mówią że to zło że rap to zło jebać to dla nich nasze słowa są niczym bo nasze zdania dla nich się nie liczy wcale REFREN: Oni którzy chcą iść przez życie nasz grą gotowi są przypieczętować własną krwią krwia którzy drą własny styl prawdziwy rap w własnym tunelu 2x I słuchać go dobrze własnie tu prawdziwy rap budzi mnie ze snu uświadamia wiele osób utożsamia i zawsze mu zaufałem tak się stało bo być miało w istocie słuchając rapu zrozumiałem w locie złoty środek w istocie wcale nie znaczy że prostactwo chłopaków teraz do ataku choć na drodze widać wiele nie przychylnych znaków wiem napewno nie zawruce niedoczekanie każdy traktuje jak wyzwanie słyszysz to przesłanie rap ma to w krwi zrozumieć jedno to otworzy ci drzwi jeszcze raz zaufaj mi dzieciak uwierz w słowa te liczy sie eR A Pe na 4 Ha De O Be ile jest zła w tym mieście słuchaj uważnie a poznasz go po ty tekscie elo REFREN: Oni którzy chcą...2x Co nie jest bez znaczenia dla tego Pele wierzy w jego racje istnienia bezwątpienia prawdziwy rap słyszał do myślenia bez względu na wszelkie sprzeciwności promuje mistrzące sie wartości nie umiejętności a wiarygodność jest fundamentem słowa uczy względem z Ewenementem 1 2 3 uczy cały czas eR A Pe i my żyjemy rapem zatem prawdziwy eR A Pe bo prawdziwe słowa prawdziwy eR A Pe bo prawdziwe chęci potwierdzam to jak co dzień to wzajemni jeszcze raz prawdziwy eR A Pe bo prawdziwi ludzie prawdziwy eR A Pe bo prawdziwe słowa prawdziwy eR A Pe bo prawdziwe życie to jedno odkrycie prawdziwe eR A Pe REFREN: Oni którzy chcą...
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