
Arczi $zajka, Nowa Huta 2
Siemano 
Huta wita ale 10 lat później
Ten sam wypas klimat
Chociaż żyje się różnie
Trochę większy budżet
Widać unijne projekty
Niektórych nieszczęście
Wciąż brak perspektyw
Tutaj serce tej muzyki
Nawyki niezmienne
Ludzie spieszą do tyrki
By mieć dla dziecka na czesne
Bolesne wspomnienia komunizmu – takie miejsce
Gdzie więcej się dzieje
Zrozum, nisz masz pojęcie
Obraz szarych bloków
W tle barwne wieżowce
To obraz rozwoju
Ogólny widok w całej Polsce
Już nie ma tych miejscówek
Zamiast gapiów kamery są
Nowe osiedla, zamknięte wyższe sfery
Ta wielka zmiana obszarowo
Wciąż rośnie urbanizacja terenu dzielnicy krakowskiej
To postęp który jest widoczny gołym okiem
A pod blokiem siedzenie dzisiaj grozi tu wyrokiem

Nowa Huta część 2
Cały czas dla tych osiedli
Gra nuta
Wiec słuchaj
Wybij na rejon dzielni
Tu gdzie korzenie mam
Tu gdzie wracam zawsze wierz mi
Starszy o 10 lat
Widać czas wiele zmienił
/2x

Ale dobra
Jedźmy dalej
Licz się z przypałem
Renault megane IG
Już pewno poznałeś
Wyżelowane tajniaki udające dresów
Już zmienili styl od tych z bordo polonezów
Teraz masz orliki dla fanów piłki
Centra rozrywki dla dzieciaków i całej rodzinki
Zalew miejsce na piknik
Pamiętaj chłopak że
Że możesz zubożyć szybko stówkę za browar
Hazard, nowa choroba tutejszych ludzi
Co krok to maszyna
Chęć wygranej w nich budzi
obrócić koło fortuny
Dlatego wrzuci
Widzisz choć głupi nałóg to naród lubi
jak picie wódki
Dla niektórych to normalne
Ktoś zarobi ktoś straci
Ważne że legalnie
Ja omijam to
To nie działa na mnie
I wychodzę pośmigać jak dawniej
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Słuchaj dzieciak
Zwrota 3
Bądź jak ja dumny
Z tego że tu mieszkasz
Że pochodzisz z Nowej Huty
Wielu nie rozumie
Zna tylko z telewizji
Czarni PR działa
Przyjeżdżają tu nieliczni
myślą sami bandyci Ci hipokryci
Bo dużo przez władze państwa tu nienawiści
Ja myśli przelewam na bit by sen swój ziścić
Z nowohuckich stron masz to flow – idź z nim na dzielnie
W którą w sercu mam – ty tez pewnie
Na ręce skrót NH
Wielu ma tu na ciele
To znak przywiązania, a te nagrania potwierdzą
Rap się tu rozwija od lat
Wbrew prześmiewcom
To nowohuckie getto
Nowohucki street light
Tu sa nasze osiedla
A w nich nasze blokowiska
Tu mam swoich ludzi
Tu gdzie mieszka ma familja
Jak mas złe intencje
Lepiej szybko odbijaj

Nowa Huta część 2
Cały czas dla tych osiedli
Gra nuta
Wiec słuchaj
Wybij na rejon dzielni
Tu gdzie korzenie mam
Tu gdzie wracam zawsze wierz mi
Starszy o 10 lat
Widać czas wiele zmienił
/2x

Arczi $zajka - Nowa Huta 2 w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/arczi-zajka-nowa-huta-2-tekst-piosenki,t,657776.html

