
3Y Yez Yez Yo, Jestem tutaj
Dla tych, którzy nie wierzyli - jestem tutaj!
Dla tych, którzy mnie wspierali - jestem tutaj!
To dla polskiej rap sceny - jestem tutaj!
Wiesz kto tu jest? Nowa Huta
Dla tych, którzy przeszkadzali - jestem tutaj!
Dla tych, którzy pomagali - jestem tutaj!
Dla każdego z was, bo już nawyższy czas
Wiesz kto tu jest? Nowa Huta się rozrasta
Czas nastał, to nie falstart, w górę łapska
Nie ociągać się jak stare babska (łeee)
KRK RAP dawaj mikrofony w łapę
Bo nie tylko Warszawa i nie tylko WLKP
Jaka skucha? Masz tu bucha, masz tu słuchaj
(Dawaj) Jesteśmy tutaj spoko Mickiewicza posąg
W siedmiomilowych butach podczas gdy ty popierdalasz boso
Siedmiu MC w piosence nie więcej, dość ich
Dla społeczności wrzuceni na jeden nośnik
Kaszu fabryka rymów, palarnia skuna synu
Moc mocnych płynów po zderzeniu siedmiu klinów
Moc w noc, ktoś coś tworzy, nigdy dość nowych track'ów
Nie na ilość lecz na jakość, dla dobrego smaku
Dla rodaków, premiera, nagrywy Yez Yez Yo wuju
Stowarzyszenie jak najbardziej żywych poetów po chuju
Nie waż się, nie znasz mnie, sam weź się tak właśnie
Robić rap, raptem legal stanie się faktem
Robić jak się patrzy, a nie patrzeć jak się robi
Reflex Lot Wysoki - wiedzą o co chodzi - Sentencja
Krakowskie podziemie, niedoceniany potencjał
Słuchasz dzieciaku Yez Yez Yo
Cześć Sabot, słuchaj chciałem cię zaprosić na płytę, co ty na to?
Proste, że się dogram, choć nawijka różnorodna
KRK scena, wspólnota, zawsze wsparcie od Sabota
Aby to co mamy czyli talent wykorzystamy
Tym darem otrzymanym parę osób zajaranych
Reprezentanci Krakowa, palacze ganji hip-hop
Jak zagramy tak zatańczysz cipko
Wiem, że stoję za czymś, będę to robił, wystarczy
Choć z nagrywki nie da się wyrobić na czynsz
Jebać podziały jakie chcą robić pedały
Co na gównie się poznały z kim będą, z kim nie będą grały
Ja mam swe wytyczne - to grono jest nieliczne
Z.Ł.O. okolice bliskie, S.P.A.D. na nich liczę
To talenty muzyczne, historie autentyczne
Pozdrówki Firma - wszystkim wam dobrze życzę
Prądnik Biały Wschodni, Nowa Huta
Punkt istotny, tu i tam Wysokie Loty
Hardkor grane i pełne obroty
Jeszcze nie raz chłopaki pogadamy
Przy lolku i wódce obgadamy przyszłe produkcje
Reprezentować trzeba Kraków wkrótce - jesteśmy tutaj
Reprezentować - jesteśmy tutaj
Jesteśmy tutaj - to dla tego miasta
Jesteśmy tutaj - choć jest nas garstka
Jesteśmy tutaj - musiało się tak stać
Jesteśmy tutaj - bo zjednoczył nas rap
Jesteśmy tutaj - to dla tego miasta
Jesteśmy tutaj - choć jest nas garstka
Jesteśmy tutaj - musiało się tak stać
Jesteśmy tutaj
Siemano wariaty tera Gruber, przekaz dla kumatych
Rośnie ciśnienie, podziemie nie opuści gardy
Kraku tu trza być twardym, skończyły się żarty
Umiesz liczyć nie licz na farty
Bądź uparty życie to nie party



To te tematy o których nie usłyszysz w szkole
Dla nas ole, dla ciebie w biurze stołek
Ja to pierdolę wolę gadkę i bit
Podejmuję walkę w imię wszystkich, którzy są prawdziwi
Yez Yez Yo, Wysoki Lot, niejednego jeszcze zdziwi
To będzie jeszcze większy hardcor niż w filmach o Godzilli
Choć wokół mnóstwo debili, co by się tylko kłócili
Ja nie tracę chwili czyli jestem z tych co się zjednoczyli
Wspólny przekaz - siemasz [?] ty sprawdzaj to
W jedności siła tkwi to jest prawdą
Teraz wszyscy prawili, bania w gardło
Za tych co nie mogą i za tych którym nie jest łatwo
De facto życie to bagno, rap dla mnie taflą
Nie pójdę na dno - trzymam się z bandą, na ziemi twardo
Tu trza być twardy, na rozwój otwarty
Tera nawijał Gruber, czysty przekaz dla kumatych
Jesteśmy tutaj - to dla tego miasta
Jesteśmy tutaj - choć jest nas garstka
Jesteśmy tutaj - musiało się tak stać
Jesteśmy tutaj - bo zjednoczył nas rap
Jesteśmy tutaj - to dla tego miasta
Jesteśmy tutaj - choć jest nas garstka
Jesteśmy tutaj - musiało się tak stać
Jesteśmy tutaj - bo zjednoczył nas rap
Wiadomo jestem tu, choć nie wszystkim to pasuje
Aura to ten raper co prawdę opisuje
Co dzień życiem się próbuje takie fakty
Robię swoje - nie wiem jak ty, ale chuj mnie to obchodzi
W sumie moja siła tkwi w rozumie lepiej stestuj
Krakowski hip-hop jest tu, więc bezczynnie nie stój
Robię ten rap dla ulic i dzielnic
Dla wielkich osiedli oraz małych kamiennic
Zrozum tu nie ma niczego na pozór
Zajawkę mam we krwi, piszę niczym Szekspir
Wszyscy niech pójdą teraz za rytmem tych werbli
W moim mieście życie tętni bez przerwy
Widzę to co dzień to moich tekstów bodziec
Słabi MC's mają dzięki mej osobie kompleks
Wszystkich źle nastawionych spalam niczym ogień
Podwyższam poprzeczkę o kolejny stopień
Bowiem mam ambicję, mówiąc hałas pobudzam publikę
Sprawdź mój rym, mój styl, moją technikę
Kraków - Nowa Huta - ta nuta wpada do ucha
Reflex Yez Yez Yo puszczaj i słuchaj
Teraz odłóż mikrofon i weź słuchawki w dłoń
Bo to KRK napiera Reflex Yez Yez Yo
Sprawdzasz kto jest kto, wiesz, że nasz jest tron
Wiem, że masz już dość, jestem żeby zmienić to
Wszyscy widzą, że mamy moc, KRK reprezentacja
Czas nastał dla mojego miasta, proszę aplauz
Sprawdź na track'ach ten styl co rozpierdala
Uderzam z precyzją tak ręka kata
Jurand, Aura, Reflex sekcja słuchaj dzieciak
Tu się rodzi najcenniejszy owoc stulecia
Jestem tu gdzie trzeba, wspieram tych co trzeba wspierać
Teraz nara usłyszysz mnie jeszcze nie raz
Jesteśmy tutaj - to dla tego miasta
Jesteśmy tutaj - choć jest nas garstka
Jesteśmy tutaj - musiało się tak stać
Jesteśmy tutaj - bo zjednoczył nas rap
Dla tych, którzy nie wierzyli - jestem tutaj!
Dla tych, którzy mnie wspierali - jestem tutaj!
Dla każdego z was, bo już nawyższy czas
Wiesz kto tu jest? KRK
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