
Zido, Gdzie jest ten rap
Z pokolenia na pokolenie 
zmienia si&amp;#281; hip-hopu brzmienie patrz na Polsk&amp;#261; scen&amp;#281;
Co si&amp;#281; tutaj kurwa dzieje?
&amp;#346;mieje sie z was,bo zamiast hip hopu 
robicie ch&amp;#322;am 
Ja sam na wszystkich zrobi&amp;#281; tutaj  czystki 
za pomoc&amp;#261; pa&amp;#322;ki ,pi&amp;#281;&amp;#347;ci i brzytwy 
Wygryz&amp;#281; was ze sceny zabior&amp;#281; PLN-y
Poka&amp;#380;&amp;#281; wasze miejsce gamonie a nie mc 
Wszystkich was dojad&amp;#281; do pionu ustawi&amp;#281; 
Od&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;cie mikrofony ,miksery ,gramofony 
Dajcie m&amp;#322;odym niezale&amp;#380;nym co tego rapu s&amp;#261; g&amp;#322;odni 
Miasto Konin centrum Polski,region wielkopolski 
tak zwana Perlandia z&amp;#322;&amp;#261; s&amp;#322;aw&amp;#261; owiana 
za leszczy przepraszam i apeluje g&amp;#322;o&amp;#347;no
by do korzeni wraca i nie ma co 
rozpaczac nad rozlanym piwem 
Czas pokazac ma&amp;#322;olatom prawdziwe rapu oblicze 
Tak to widz&amp;#281; tak to czuje 
Zido rymem noka&amp;#322;tuje jeszcze nie raz zaszokuje 
Nigdy nie spasuje klimat w mie&amp;#347;cie odbuduje 
Zobaczysz us&amp;#322;yszysz i jeszcze sie zdziwisz 
Prawdziwy rap ta dla ludzi prawdziwych 
Nie zmieni&amp;#281; swojej ksywki na potrzeby wytw&amp;oacute;rni 
Zabior&amp;#281; ja do trumny bo jetem z niej dumny 
Zido bo tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie sie nazywam 
nie z Berlina lecz z Konina ca&amp;#322;y czas tu nawijam 
zjadam was robaczki gdy tylko nawijam 
Daje w obieg nowe trucki umiej&amp;#281;tno&amp;#347;ci swe rozwijam 
Wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#380;yje nie narzekam chorych film&amp;oacute;w wam nie wkr&amp;#281;cam i jedyne co chce to klimatu na koncertach 
nie dla mnie dyskoteka gdzie co trzecia na tablecie 
ci&amp;#261;gnie fiuta w toalecie 
Sami wiecie jak to jest dziecko rodzi dziecko
wszystko wali si&amp;#281; na &amp;#322;eb 
Lecz nie o tym ten teks kto ma wiedziec to wie 
Ref:2x 
Gdzie jest ten rap?Gdzie on sie podzia&amp;#322;?
Gdzie jest ten rap co nas wychowa&amp;#322;?
Gdzie jest ten rap z poprzednich lat ?
Gdzie jest ten rap Ja pytam jeszcze raz
Druga opcja jeszcze bardziej ostra 
Dzisiaj g&amp;#322;odna na rap dzisiaj ka&amp;#380;dy chce k&amp;#261;sac 
za sznurki poci&amp;#261;gac i wozic sie po mie&amp;#347;cie 
Jak zaj&amp;#261;c nie uciekne masz tu kurwo reprym&amp;#281;de 
Za te wypowiedzi powinienes dostac w g&amp;#281;b&amp;#281;
Jak Go&amp;#322;ota nie polegn&amp;#281; no chyba &amp;#380;e w walce
Ci co mnie znaja wiedza to od zawsze 
Idz zajeb se techniawke ,gwizdek rekawiczki 
Jedz na Manieczki rwac dupy za tabletki
Jestes maczo  wielki twardziel ogolnie najlepszy 
Szkoda leszczyku ze w rapie jestes kiepski  
Znawca tematu ta od siedmiu bolesci 
Przez takich jak ty na scenie mamy chujnie 
Pierdole wytwornie co wydaja swych koleszkow 
banda idiotow bez zadnego talentu 
A Ja nadal na osiedlu bez stresow i kompleskow
nagrywam swe kawalki spokojnie bez pospiechu 
Wiec przestan pierdolic i popedzac mnie smieciu 
zajmi sie soba pilnuj swoich interesow 2x
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