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Maraming rangko ang kinarkula sa akin ay nag estima
Ang rhyme ko ay makamandag na parang laway ng
tarantula
Tignan mo ang karatula basahin ang islogan ito ang
allstar
Na parang kwento ni marc logan iba ang husay ko kaya
wag

Mong ikumpara meron ngang pampadulas kulang
naman sa
Pambara akoy kumakanta kahit ang bayad lang ay
pang chicha
Yung iba panlibo nga pero binabato ng picha (hahahay)
ang daming
Angas dyan na gustong magpasikat sumampa sa
aking balikat
Dahil maagang pinulikat wala sa aga ng pagmulat ang
maagang
Pagkagulat ngayon pakinggan mo ang kaalyado ko
kapag bumanat

Hindi ko lang alam bakit ang daming mayayabang
lilipunin ko kayo
Kung ako si kumander bawang parang sinaing na
pinabayaan na totong
Mga istilo nyong hinukay pa kasama ang kabaong
humarang ang kalaban
Upang makipaggulo hindi sila natakot na mabasag ang
bungo suntok na
Pampakalma kutos na napakalutong at kung mag
aangas ka pwede wag mong
Ibulong si innocent1 ngayon sabitang lumalapat
ginagamit ko ang dila mala espada
Kung sumugat imulat ang mata na natabunan na ng
muta mag aral na muna kayo
Ng mukhang di kawawa!

Akoy babanat ng simple pero sa utak babaon kulang pa
ang nilamon na bigas sige kaon
Sabay ka sa alon ng mga humamon ng kritiko na
nambaon sa inyo di na unknown nagliparan
Na hindi ko matanto mga bobo nagkalat sindami ng

http://motolyrics.com/
http://motolyrics.com/mike-kosa/all-star-lyrics.html?pdf=1


aking tattoo taas ang hinlalato dahil di mo
Kayang hamakin parang namimingwit sa dagat ikaw
ang pain wag mong bilugin ang utak ko sa laro
Di ka gagaling sa porma taga mo yan sa bato kaya
makinig ka sakin na huling ilalahad wala kang
Maipagmamalaki kahit tumingkayad

Para kay kosa ang badun ay magmiminupan samantala
halika manghiram ka na ng mukha sa isang
Aso na para bang isang baso ng tubig at sa mukha mo
itinapon di ka piso itong piso tumalon ka na
Sa galak na parang pwera dun sa selda na inander ng
parak walang palakpak na aalay at sayo isasalubong
Mistulang damit na sa baul ng tela ay umurong
gumugulong na ang roleta ng kapalaran at lawak ng
aking isip
Ay parang sang paliparan at sakin wag kang umasta at
magtapang tapangan ako ang tupang itim na tinakwil
Na ng pastolan

Bawat pintuang papasukin mo ako ang sasara bawat
kabanata ng yong buhay ako ang unang pahina sa
bawat bomba
Ako ang syang magsisilbing mitsa mamamalikmata
hindi ka na makakatawa aanhin ang mabilis na salita
Kung pilipit naman ang yong dila di maganda o gara
naninigas na ang sikmura gagayahin mu sila tatagal ka
ba
Hindi na nga makuha bakit pinipilit pa ta's sasabihin
mu ginagaya ko istilo ng iba ako si hudas at si hudas
ay nag iisa
Simula noon hanggang ngayon walang pinag iba aking
pruweba nag iisang mike kosa

Ang mga lyrics ay pulido lahat itoy sulido at hindi na
mapigilan na parang isang tornado parang si flash
elorde
Ang suntok ay mabilis marunong din akong bumanat
ng tagalog at english nasan na ba aking panulat at ako
ay mag uulat
Bumuo ng isang bagyo na para bang akoy habagat
kumalat ang mga bobong nagtapang mga
nagmamarunong pero kanta
Ay matabang at para bang dagat pasipiko pakinggan
ang awitin ko habulin mo ang dila ko lamunin mu ang
utak ko
Ang mga bata na kailangan ng ayusin mga lumalaki
ang ulo kailangan nang kalasin.

Pwede bang iyong pakibuksan ang bubunan mong
talaga namang walang laman nasubukan mo na ba na



magilidan
Puwes gagawin sa iyo kapag pinagpilitan talaga naman
na mahihilo ka kay mike kosa na masahol pa sa vodka
correct
Ka dyan hindi mo pa ako sadyang kilala ehem sya nga
pala isa sa look-a-like ni aga mulach ilalagay ko sa
iyong ilong
Parang bola na ikay aking pinapagulong tulong yan
ang tangi mong babanggitin ang pagsali ko sa sundalo
Ay susulitin

Ako si pilay lumilipad na para bang si superman
nandito ko naghahanap lang ng pagtitripan
nagpapalipas lang kasi wala
Akong magawa wala akong paki kahit sakin di ka
natutuwa bubula ang bibig mo para kang naglason
mamamatay ka kasi burat
Ang nilalamon ito ang hamon kaya kailangan mong
matoto ang rap ay simple lang parang lang nagpriprito
paborito mo ako kasi
Ako ang naririnig sa tuwing nakikita mo ako ikay
kinikilig

Makinig ka batang pilay kasama si mason wag mong
ginagalit mga butong parang mayon tupang dulo na
hinango sa puganteng
Matalino na kakosa ng sundalo wag mong itanung
kung sino at kanino ang pangalan na aking
babanggitin
Mike Kosa katunggali lalagnatin at ako si young zen isa
sa kanyang kaalyado kami magpapataob sa mga utak
na palyado selyado
Aang tondo sa mga magbabalak humawak at ang
aming nalalaman ay hindi lang ganito kalawak...
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