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Uszanuj to co mówię to nie są brednie
Trzecia część nie hitowo, a konkretnie
Prosto wciąż, nie pokrętnie
Podnieś głos, pokaż się ewidentnie
Ktoś próbuje zabrać wolność wam
Ja na Kaczyńskiego sram i na całe bezpieczeństwo szczam
Co odbiera dziś swobodę nam
Mam plan, żeby rozpierdolić kłódki z bram
Żeby skończyć propagandę zła
Nie jest tak jak mówią oni
Zastraszają ludzi, by nie czuli się wolni
I odbij, bo jeśli sam uwierzysz, że możesz
Będzie dobrze, a na pewno nie gorzej
Zobacz, weź coś wymyśl i zrób to
Zamiast pierdolić w kółko jak jest trudno
Mnóstwo ludzi na całym świecie ma lipę
Nic w coś obrócić dziś uda się ZIP ekipie
Znów - Uszanuj 3, jeden ruch
W pizdu z chamami, damy radę razem sami
ZIP Skład zawsze tak jak podpowiada dusza
Uszanuj 3, wymyśl plan i ruszaj
ciii, cicho, cicho, ciii
[x2]
Pierdolę głośne okrzyki i hasła
Cicha rewolucja trwa w naszych miastach
Kilku chujów nie pokrzyżuje naszych planów
A ty uszanuj trzeci raz, uszanuj nas
ZIP, Zip Skład, WWO, Elo
Uszanuj nas, właśnie tak
Nie szanujesz, nie czujesz, że żyjesz
Nie smakujesz, nie chcesz, znowu pijesz
Patrz ja ekipę szanuję, wychwalam
Kończę sobie smażyć i stąd wypierdalam
Nowy bit wypalam, zapierdalam
A teraz jestem gdzieś w centrum mimo to
Z dala od całego zgiełku
Łamię stereotyp spisanego na straty
Hardcore, Uszanuj 3 nie dla szmaty
ciii, cicho, cicho, sza
Nie każdy rozumie, że myśli
Życie to hazard, 10:30 - zatłoczony bazar
Stolik, karty, kółko typów, można się wykazać
Stoi se jeden gracz hardy
Dostał na podpuchę nie na żarty
Wzrasta dramaturgia
Chwilę później zbiegowisko
Gdzie ten stolik? widać tylko durnia
Przepycham jakąś grubą babę, żeby lepiej widzieć
Chwile co ja robię? zapomniałem o ...
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Pierdolę głośne okrzyki i hasła
Cicha rewolucja trwa w naszych miastach
Kilku chujów nie pokrzyżuje naszych planów
A ty uszanuj trzeci raz, uszanuj nas
Z.I.P., ZIP Skład, WWO, elo
Uszanuj nas
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