
Wzgórze Ya-Pa 3, Rapowe kr
Ref. x2 
Ciągle nowe rapowe krążki za to dzięki 
Przechodzą u dzieciaków z ręki do ręki z ręki do ręki 
Dla wszystkich MC wyrażam słowa podzięki 
To dla tych co kochają hiphopowe dźwięki 
To jest jedno z marzeń które się spełniło 
Polskich rapowych produkcji przybyło 
Już dużo nagrywek na taśmach utrwaliło 
Dobrze że tak jest kiedyś tego nie było 
Mam tak samo jak ty kolekcję polskich płyt 
Chłopaki dają teksty pod rapu rytmy 
Uwierzcie że to co mówię to fakty 
To kolejne takty zapisane w zeszytach 
Najlepsze imprezy zawsze przy tych bitach 
Koncerty w klubach WYP3 wita 
Jeszcze V.E.T.O. kielecka ekipa 
Jak nie wiesz o co chodzi to się nie pytaj 
Ciągle nowe rapowe krążki za to dzięki 
Przechodzą u dzieciaków z ręki do ręki z ręki do ręki 
Dla wszystkich MC wyrażam słowa podzięki 
To dla tych co kochają hiphopowe dźwięki 
Przypominam towar to narkotyk miękki 
Alkohole u nich na twarzy czerwone pręgi 
Co jest komu pisane nie odwróci się wcale 
Zapach trawki stale w około ziomale ale 
Fałszywych ludzi zawsze znajdzie się gdzieś sporo 
Borixon z chłopakami nigdy solo 
Kozanostra za konsolą 
Podgłoś mikrofony trochę 
Za te kilka chwil przysypanych białym prochem 
Wspomnień tyle palące się w ogrodzie grile 
To nie wszystko oprócz tego nocny sklep jest bardzo blisko 
Te sprawy zostaną w pamięci na zawsze 
Dzięki wam chłopaki za dobre postawy wasze 
Ref. x2 
Ciągle nowe rapowe krążki za to dzięki 
Przechodzą u dzieciaków z ręki do ręki z ręki do ręki 
Dla wszystkich MC wyrażam słowa podzięki 
To dla tych co kochają hiphopowe dźwięki 
Polskie longi single i demówki jak w 80 
Z pod lady butelki wódki 
Rozchodzą się jak w samie gorące bułki 
Średnie bestsellery dobre i białe kruki 
Rozbuja ciało tańcem ten rytm 
Wydaję swoje pomysły w firmie RRX 
Ogólnopolski desant polskich płyt 
Płynie z ręki do ręki za to wielkie dzięki 
Propozycje nowe coraz bardziej śmiałe 
Tak jest do dzisiaj i po dni pozostałe 
Nie tak dawno temu nie w odległej galaktyce 
Tematy do pisania daje samo życie 
Łącząc pop kulturę metafizykę 
Jak cyfrowy emiter wizję przez satelitę 
Wysyłanie tekstów na myślową orbitę 
Szukanie pomysłu pośród ciągu liter 
Słuchajcie ludzie z ciała i krwi 
Pokój dla wszystkich działających MC 
Dla wszystkich B-boy łamiących sekwencję 
Dla malarzy pokazujących na murach konsekwencję 
Producentów szukających perfekcyjnego bitu 
Do ukazania swojego stylu kunsztu 
Ref. x4 
Ciągle nowe rapowe krążki za to dzięki 
Przechodzą u dzieciaków z ręki do ręki z ręki do ręki 



Dla wszystkich MC wyrażam słowa podzięki 
To dla tych co kochają hiphopowe dźwięki
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