Grillz
El Suvereno
Počujem cink cink, vidím len blink blink,
mám krutý štýl štýl, ktorý je ill ill ill.
Počujem cink cink, vidím len blink blink,
mám mocné skills skills, žiarim jak grillz grillz grillz.
Deväť z desiatich zubárov odporúča grillz,
deväť z desiatich raperov tu nemá žiadne skills,
tak vycer svoje zuby a ukáž mi chrup,
nech viem, či si raper, či piker, ty hňup.
Sedím doma v mojej pracovni v koženom kresle,
nemusím nič, robím, čo sa mi zachce,
dávam vám oňuchať šťavnaté rezne
a smejem sa ako mi skáčete do pasce.
Si ovečka v ohrádke, ja som váš pastier,
po každom zradcovi skočím jak panter,
dostávam tromfy jak pokrový krupier
a malujem slová jak vyj*baný Moliere.
Som posledná inštancia v tejto nudnej hre,
pochybujem, že tu niekto niečo nové ukáže,
špáram sa v nose a št*m na vás piss
a hrám sa s vami, ste jak klitoris.
Idem na 100% jak zippo zapalovač,
nie ťažká váha, som ťažký štýl,
som zákernejší jak Jack Rozparovač,
som El Suvereno, aby si to pochopil.
Zrazu každý chce fajčiť moj kár,
lebo ja som rap superstar,
mám famóznu formu a kruté skills,
som vyškerený, žiarim jak grillz.

Psi sa bránia útokom, tak nosia grilly,
všetci inteligentní, ktorí ma pochopili,
a tým, ktorí len štekajú, nehrýžu, trhám žily,
bez použitia sily ich moje grilly oslepli.
Miesto náhubku mám grillz, bo som neni besné plemeno,
mám volný feedback, ktorý značkujem si semenom,
počúvam na meno suvereno, fenomeno,
mám slabosť na čuča velké ako kravské vemeno.
Moji fanúšikovia sú presne ako ja,
sú nad vecou, majú v pi*i a idú stále do boja,
táto hudba je moje zrkadlo,
raz som úprimný, inokedy zahrám divadlo.
Snažím sa otáčať moje základné imanie,
za vzor mám boháča, čo má základné vzdelanie,
poradím ti, strkaj lóve do pančuchy,
keď si chudobne suchý aj hudobne hluchý.
Už si to hovoril rodičom?
Už si hovoril rodičom, že si o ničom?
Keď si neni suverén, tak ti nepomôže viera,
ukážu ti suterén, skočíš jak Friclova dcéra.
Keď chceš so mnou featuring oslov ma cez Modré z neba
alebo napíš list do Pošty pre Teba,
pichám paličkou ako malý chlapec do osieho hniezda,
24 rokov dozadu padla z neba hviezda.
Tištěno z pisnicky-akordy.cz
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