
3Y Yez Yez Yo, Kto ty jeste
Kto ty jesteś ? 
Jaki znak twój ? 
Gdzie ty mieszkasz ? 
W jakim kraju ?
Wieczorami w banie nieźle naczesani 
Chodzimy tip topami naszymi ulicami 
Między blokami niezauważani 
Nie oznakowani jeszcze nie poszukiwani 
Nie sami z kumplami z pustymi kieszeniami 
Lecz pełnymi woreczkami skręconymi blantami 
Roześmiani w chuj w muzyce zakochani 
Na zawsze związani blokowymi układami 
Z dobrymi filmami lecz bez nagród Grammi 
Z głowami wypełnionymi rymami razem wychowani 
Dobrze zapoznani z osiedlowymi miejscami 
Siedzimy na murkach jaramy dobre gramy 
Ciśnienie zbijamy już nie pospinani 
Zajawiamy nowe damy z krótkimi spódniczkami 
I twardymi sutkami ej laski chodźcie z nami 
(Ale gdzie?) na kwadrat się wbijamy 
Puszczamy nutę na całą Nową Hutę 
Otwieramy wódkę rozpalamy lufkę 
Która jest godzina ja nie patrzę na wskazówkę 
Kocham tą miejscówkę nie sprzedam za gotówkę 
Jestem przekonany że już wszystko mamy 
Swój skład, swoje grane i plany do rzeczy 
Musisz wiedzieć kto z kim trzyma sztamę. Na zawsze 
Musisz wiedzieć kto w jakim jest klanie. 
JASNE? 
Ref: Kto ty jesteś ? jestem sobą 
Jaki znak twój ? szczere słowo 
Gdzie ty mieszkasz ? między swymi 
W jakim kraju ? .............Polska (x2)
Zbliżenie na moje otoczenie, którego nie zamienię 
Bo w terenie KRK czuję się jak na systemie 
Od urodzenia się uznaje tylko jedna ziemię 
Tak, moje miasto i moi ludzie 
Na muzycznej scenie często słychać to mówienie 
Lecz połowa z tych produkcji to nie żadne wydarzenie 
Dla większości to jest moda, nie prawdziwe myślenie 
Szacunek znają tylko z filmów których nie wymienię 
Słyszysz teraz słowa które pochodzą z Krakowa 
Kilku osobowa grupa która umie się szanować 
To słychać w moim bloku rozmowy w toku 
Misiek i Czaja zawsze dotrzymują kroku 
Błysk w moim oku gdy w koło sami swoi 
Wiem że w czasie jakiejś akcji dobry chłopak za mną stoi 
Pomoże nie zwieje tak nie robią przyjaciele 
To znaczy dla mnie wiele i dziękuję za to szczerze 
Kumacie już w co wierze to wznieście w górę ręce 
Przybijam pięć z tymi którzy chcą więcej 
A takie miejsce jak nasze Wzgórza to 
Życzę żeby znalazł każdy z was YO! 
Ref: Kto ty jesteś ? jestem sobą 
Jaki znak twój ? szczere słowo 
Gdzie ty mieszkasz ? między swymi 
W jakim kraju ? .............Polska(x2)
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