
Dj Story, Sheller, S, To miasto
Podejd&amp;#377; i zerknij, to ogie&amp;#324; z naszych l&amp;#281;d&amp;#377;wi, to presti&amp;#380;
Rap z tych paru dzielnic wiedz, &amp;#380;e jest si&amp;#281; czym che&amp;#322;pi&amp;#263;
To jedno miasto, jeden styl
, jedno serce
Gdy ciskam na bit wersem to cieciom wiesza si&amp;#281; serwer
C&amp;oacute;&amp;#380; mam tak jak Barry Smith styl szorstki
No Szelma, Shellerini przyprawia o napad torsji
To typowo pozna&amp;#324;ski klimat i koloryt
Wi&amp;#281;c sp&amp;oacute;jrz na nas, wyra&amp;#377;nie wida&amp;#263; kto tu stoi
Oto S&amp;#322;oniu, Wy&amp;#380;sza Szko&amp;#322;a, jestem tu z ca&amp;#322;&amp;#261; band&amp;#261;
I mam najebane jak w czasie Apokalipsy Brando
Jad&amp;#281; jak fantom, mam t&amp;#261; niezdrow&amp;#261; wiks&amp;#281;
S&amp;#322;abi MC zas&amp;#322;aniaj&amp;#261; si&amp;#281; przede mn&amp;#261; krucyfiksem
Wszystkie chujowe sk&amp;#322;ady dzisiaj trafi&amp;#261; do piachu
To polski zach&amp;oacute;d brachu, pozna&amp;#324;ski przyl&amp;#261;dek strachu
Najlepsi w swoim fachu synu nie gramy cha&amp;#322;tur
Popularni w&amp;#347;r&amp;oacute;d m&amp;#322;odych dziewczyn jak tabletki gwa&amp;#322;tu
[x2]
To Pozna&amp;#324; miejsce walki
To ludzie z Pozna&amp;#324; armii
To miasto bunt&amp;oacute;w, powsta&amp;#324;
P do N i kreska Pozna&amp;#324;
Pyrlandia, Pozna&amp;#324;, kraina kwitn&amp;#261;cej bulwy
Cz&amp;#322;owiek w pracy, ma&amp;#322;pa w zoo, w burdelach kurwy
Ka&amp;#380;dy na swoim miejscu jak puzzel do puzzla
Z t&amp;#261; r&amp;oacute;&amp;#380;nic&amp;#261;, &amp;#380;e niekt&amp;oacute;rzy unikaj&amp;#261; lustra
Tu pi&amp;#281;&amp;#347;ci i kapusta zaw&amp;#322;adn&amp;#281;&amp;#322;y cz&amp;#322;owiekiem
Kt&amp;oacute;ry ma do wyboru walczy&amp;#263; albo rzuci&amp;#263; si&amp;#281; w rzek&amp;#281;
Mimo to daj&amp;#281; z siebie wszystko temu miastu co dnia
Bo wiem, &amp;#380;e przyjdzie dzie&amp;#324;, gdy miasto wszystko odda
Pozna&amp;#324;ski rap reprezentuj&amp;#281; zawsze wiernie
Pi&amp;#261;tkowo, Aifam, Pozna&amp;#324;, to wszystko siedzi we mnie
Stopa, werbel, bas jak w imi&amp;#281; ojca, syna, ducha
Szukasz unikatu? masz to czego szukasz
To konkretna nuta, gadka do b&amp;oacute;lu szczera
To m&amp;oacute;j rap z Poznania, s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; o nim nie raz
Teraz oczy przecierasz mocno kurwa zdziwiony
Paluch z Aifam plus banda, nich rap b&amp;#281;dzie wychwalony, ej
[x2]
To Pozna&amp;#324; miejsce walki
To ludzie z Pozna&amp;#324; armii
To miasto bunt&amp;oacute;w, powsta&amp;#324;
P do N i kreska Pozna&amp;#324;
Hip-hop tworzy tu klimat, House go psuje, ale chuj w to
M&amp;oacute;j rap nie dla peda&amp;#322;&amp;oacute;w w ciasnym polo ze st&amp;oacute;jk&amp;#261;
To jest Pozna&amp;#324;, podziemie &amp;#347;ci&amp;#261;ga t&amp;#322;umy do klub&amp;oacute;w
Gdy jest koncert mamy kilka setek bez trudu
Miasto grzechu, szybkiego seksu, chlanie a&amp;#380; po &amp;#347;wit
Rano kac i modlitwa by si&amp;#281; osta&amp;#322; chocia&amp;#380; klin
Tutaj dupy s&amp;#261; pi&amp;#281;kne, a policja to skurwiele
Zaka&amp;#322;y sceny dla nas s&amp;#261; banalnie prostym celem
Kiedy m&amp;oacute;wi&amp;#281; - jestem st&amp;#261;d, wtedy jestem z tego dumny
Nie ma miejsca jak dom, to dla tych blok&amp;oacute;w i ulic
To dla pozna&amp;#324;skich dzielnic i lokalnych klub&amp;oacute;w
W kt&amp;oacute;rych zostawiam p&amp;oacute;&amp;#322; pensji jako&amp;#347; unikaj&amp;#261;c d&amp;#322;ug&amp;oacute;w
Fataem wci&amp;#261;&amp;#380; reprezentuje miasto
Kt&amp;oacute;re nie zasypia noc&amp;#261; raczej cz&amp;#281;sto jedzie flaszk&amp;#261;
Napij si&amp;#281; z nami kiedy wpadasz na ten rewir
My byli&amp;#347;my tu od zawsze i na zawsze b&amp;#281;dziemy
[x2]
To Pozna&amp;#324; miejsce walki
To ludzie z Pozna&amp;#324; armii
To miasto bunt&amp;oacute;w, powsta&amp;#324;
P do N i kreska Pozna&amp;#324;



To historia o takim jednym co zapierdoli&amp;#322; w ksi&amp;#281;&amp;#380;yc
Maj&amp;#261;c g&amp;#322;ow&amp;#281; w chmurach gdy szlifowa&amp;#322; j&amp;#281;zyk
Pasja, talent, t&amp;#322;u&amp;#347;ciutki skill
My nie mamy gwiazd tu, my tu mamy z gwiazd styl
Chcesz zrobi&amp;#263; zw&amp;#322;ok sekcj&amp;#281; pozna&amp;#324;skiego rapu?
Zw&amp;#322;ok nie ma, jest gramofon, mikrofon i du&amp;#380;o track&amp;oacute;w
Tracki jak ten reprezentuj&amp;#261; Pozna&amp;#324;
My to nie wszyscy, sprawd&amp;#377; kto tu g&amp;#322;os ma
Do dna, teraz wje&amp;#380;d&amp;#380;a miasto Pozna&amp;#324;
Nie zna&amp;#322;e&amp;#347; tego, zaraz poznasz, dobry rap od nas
Z ulic podziemny towar, kolejne wynurzenie
Mo&amp;#380;ecie ju&amp;#380; testowa&amp;#263; najlepsze g&amp;oacute;wno w mie&amp;#347;cie
Jestem st&amp;#261;d, we&amp;#377; zobacz i sprawd&amp;#377; ten materia&amp;#322;
Nie wierz&amp;#281; &amp;#380;eby przegra&amp;#322; pozna&amp;#324;ski rap
Podziemie to pot&amp;#281;ga, serce nie penga ch&amp;#322;opaku
Kochamy rap, robimy rap i nie sprzedamy tego rapu
[x2]
To Pozna&amp;#324; miejsce walki
To ludzie z Pozna&amp;#324; armii
To miasto bunt&amp;oacute;w, powsta&amp;#324;
P do N i kreska Pozna&amp;#324;
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