
ZPTU, ZPTU
ZPTU idzie w boj!
Z-Z życia wzięte fakty
P-Przecież mam tak samo jak Ty
T-Tarnów i swoje sposoby
U-Ukochane osoby
Wasza wąska specjalizacja reprezentacja ZPTU z trzech rożnych ulic nie ze snu oprócz mnie jest jeszcze dwóch nie oficjalnie ale już w obiegu rzeczywistość tu to nie szczegół bez pier... głupot to jedna z reguł inna to to ze z doświadczenia powinna wypływać nauka jedno już wiesz hip-hop to cały mnie i wszystkich moich lukach dożo dla mnie znaczy na pewno sie go tu doszukasz jak posłuchasz przeciwników Boże ukarz wiesz co sie dzieje gdy dobre układy naruszasz nic sie tu nie zmienia przez cały czas hajs ruchasz albo towar a jeszcze we krwi krąży przeterminowane THC i wczorajszy browar sam do siebie mowie byle by sie dziś zachował nie skompromitował na koniec dnia wynik na plus zanotował tak żyję takie słowa i bede je rapował a to tylko zapowiedz co DWA SEBA wam zgotował cisza przed burza masz to zrozumieć ze niedługo bede atakował!
Z-Z życia wzięte fakty
P-Przecież mam tak samo jak Ty
T-Tarnów i swoje sposoby
U-Ukochane osoby
Normano Siemano oczy otwarte rano listonosz przyniósł polecony wyspać mi sie nie dano radio wiadomości hektolitry przelane gdzieś opie...bank a ja nie mam na szam polityczna afera znów wkręcili Milera czy pokazać swoja obojętność jak radzi Zipera przera ze nie wiem sam świata nie zmienię na winę podpowiem wypije zdrowie bowiem dla wszystkich bliskich te kilka slow WIERZE KOCHAM MAM NADZIEJE NIE NAWIDZE PSÓW znów na debecie a wy w gorze za moje żrecie w biały dzień kradniecie tak bliźnich miłujecie drogi kręte fakty z życia wzięte z chłopakami na schodach sprawę przepale skrętem to dla nich te wersy to oni na miejscu pierwszym ZPTU przekazanie szczersze!
Oparte na faktach historie szczere ZPTU ja i moi przyjaciele po 1 lecz nadzieje po 2 bądź przy sobie po 3 pier... wszystkie mordy wrogie cisza przed burza za rogiem ekipa ustawiona chłopaki pasuje zrzutę na gibona świat sztuczny jak w kondonach algi zarobiona czy np taka telenowela paloma Debe wita w moich stronach u mnie raczej to samo co dziennie i do tych co do życia pazernie podchodzą a ja razem ze swoja załogą za drugiej płycie jestem już jedna noga to dla wszystkich co pomogą lub kiedyś pomogli żeby mój rap był przede wszystkim dobry żeby mój rap był przede wszystkim dobry!
Z-Z życia wzięte fakty
P-Przecież mam tak samo jak Ty
T-Tarnów i swoje sposoby
U-Ukochane osoby
Często topograficznego wyżu lub w pobliżu problemy w negliżu gnębiciel sumienia wyrzut pomniki ze spiżu rap trwały jak ch... ZPTU idzie w boj chart korowy rapu krój nie planując żadnej miary ...szmary sprawiedliwe kary od życia wymierzane raz jest dobrze raz jest źle innym razem prze... szykuj bron kieruj w skroń chroń sie przed burza jak wojna sie rozpęta to rozp... dużo nie obchodzi mnie co wróża ludzie do przodu prą niech se robią co chcą ja przemierzam drogę swa gdzie przechadzki po ulicy chłopacy melernicy młodociani rapownicy robią chałas na ulicy bo to dla mnie jak tlen jak dla dzieci majka obudź ... weź wytłumacz idiocie polityka bezrobocie TV
trele morele odludzie wille burdele wrogowie i przyjaciele uczniowie nauczyciele raty doręczyciele gdzie te wyprane portfele a burza będzie skurw... czy wam sie to podoba czy nie nie ma lekko nie ma źle narazie panuje cisza i narazie spokój narazie mało kto słyszał!
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