Zeamsone, White 2115, Kamil Pivot, Cypher #3 (P
nie wiem
mogę to powiedzieć
jak to nagrywamy
to się właśnie kończy kwiecień
w marcu urodziny miałem jzu 33
w tym składzie to jak w styczniu
co najmniej -10
ktoś pisze na gg
ja nie znam numeru
pytam go kim jesteś
on pisze że Mateusz
mówie ze robi jakas akcje dla raperów
i że mnie zaprasza do nich
ze w to wejdę bez problemu
Błagam, jasne ze wchodzę typie
i tak się skalda ze akurat siedzę z zeszytem i bitem
pisze numer, kumpel robi płytę
mam problem z tytułem
więc zostanie chyba ‘ye’
mówił ze mnie słuchał ma Myspace
pyta jesteś na facebooku
pytam, na czym?
no na fejsie
mówię eee. no co ty ziomek
w Polsce się nie przyjmie przecież wszyscy są na chrome
mówi ze ssie jkara
mówi mega propsy
mówi za mam potencjał jak ten młody z Lecha, Lewandowski
ja mu mówię spoko
dobra Michał starczy
a tak w ogóle, dalej zajdzie Michał Jańczyk
(...)
maluje mury Montaną
nie maluj skóry jzu kiedy malujesz umysł na biało
ja siedzę tutaj cały dzień, malujesz umysł na biało
bo to legendarne spojrzenie zamiana skóry na ciało
pochodzę z ulic gdzie palą
ja miałem swój gruby dekalog
więcej niż kur* i siano i puste kluby co rano
nie pytaj który to salon
i co się stało kiedyś miałem być najgorszy jak 666
miałem być najlepszy jak 777
miałem postawić swój pomnik zrobić save save save
co dzień zbijam 5, 5, 5,
gdzie sa moi przyjaciele
czy zostali w san andresa?
san andresa, san andresa , san andresa
młody smarkacz
kiedy s to tylko w numerach słyszałem coś o drogich najkach
nie byłem brany pod uwagę
za mną nie było konfetti czy fanfar
skreślony byłem na sam start
bo pochodzę z małego miasta
jak wsiadam do fury
i czuje ich wzrok to się czuje jak jebany trapstar
mordo nie gadajmy o pieniążkach
jestem z blokowiska gadzie się życia nie uczyło w książkach
koledzy wrighterzy zawsz plecak mieli pełnie..
ja jedyne co sobie wrzuciłem to na klatę ROCKSTAR
znowu dzwoni telefon mi
bo moje ziomy se dzielą kwit
mam sikor zimny jak .

parzy
czasu dawno ie mierzył mi
nie jestem jak ci raperzy dziś
co robią tylko z afery zysk
to pały, robię hity jak …
robię płyty jak o, stary
pytam się ciągle .. jak Rawicz
moi wrogowie są pod nami
wpadłem się tu tylko pobawić
a wiec się pytam czy ….?
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