
Zelo PTP, Hiphopolo 
Mam dobrą wódkę i sobie ja pije
PTP, Tu dzieją się wielkie rzeczy

Mówią Zelo hiphopolo
A ludzie mnie kochają by trzymam poziom
Prawdziwy ziom też może mieć polot
Płynę po bitach jak łodzią
Witam na pokładzie, będzie kiwać

Pije i palę i płynę na fali
Żyję i walę reżim detali
Masz chwilę - nie warto jej tracić  
Napawaj dobrymi chwilami się
Ile dałbym by zapomnieć te
Wszystkie chwile które były złe
Wszystkie chwile co nie były złe
Od zawsze mam klasę
I nie chodzi o Nasza
Mam własną, ot jasne
To straszne być sobą, bo nie jest to łatwe
Ale nie powiesz, ze nie jest to łatwe
Ale nie powiesz ze nie jest to warte
Wszytko lepsze niż starte kolana
Wybieram tą ścieżkę, chociaż fartem nigdy nie była usłana
Tylko ja i moja przestrzeń

Mówią ze nic nie obchodzi mnie
Swoje ambicje sprzedałem gdzieś
Na ta muzykę co nie daje jeść
Trzeba być czubkiem by się znaleźć 
Nad życie
A wy lamusy tylko marzycie
Tak wy lamusy, którzy źle mi życzycie
A ja nie poddaję się mam, najlepszy przekaz w mieście
O, po prostu walczę
Wypełnia się przeznaczenie

A ty śpij
Zapomnij o tym
Bo ja nie jestem tam gdzie ty, jestem gdzie samoloty
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To jest moje Hiphopolo
Ziomy lubią Hiphopolo
Niunie lubią Hiphopolo
Wszyscy mówią Hiphopolo
Hiphopolo
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Aniele, tak wiele dla ciebie bym zrobił
Ale suczki znają sztuczki, dlatego jestem ostrożny
Kiedy patrzę tak na ciebie jesteś fajna
Dla  mnie masz styla
Zdejmuję wzrokiem twoje ubrania
Myślę rozporkiem, wiem, ze to banał
Nie jestem dobry w miłosnych balladach
To się nie sprawdza w rapach
Sama chciałaś drania złapać
Nie po to by go o jaja skracać
Nie chciałbym tu wpajać zasad
Nie chciałbym tez rozbrajać fasad
Mówili ze raperzy upadną
Niektórzy żeby stanąć na nogi musza upaść na dno
Nie ma co się wkur*na to



Zna DJ co nie ma …
Może grał kiedyś z winyli
Ale dziś kładzie lachę na to
W tej chwili cokolwiek powiesz ze jest chu*
Mówią o poziomie Tego co robię, ryzykowne jest
To takie polskie
Każdy tu sobie rzepkę skrobie
Ale kocham Polskę, bo wiem, będzie lepiej
Będzie lepiej
Tylko kraju Polan powstań z kolan
Mówią, że robię  Hiphopolo
Jak tak wygląda Hiphopolo
To jestem spoko z moją rolą

To jest moje Hiphopolo
Ziomy lubią Hiphopolo
Niunie lubią Hiphopolo
Wszyscy mówią Hiphopolo
Hiphopolo
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