
DJ Strugi deszczu, Stare 
Wracam tu na stare &amp;#347;mieci &amp;#380;eby co&amp;#347; napisa&amp;#263;
By zarobi&amp;#263; jaki&amp;#347; hajs, bo z prac&amp;#261; to jest lipa
Zarobi&amp;#263; to mi da teraz szybka ulica, tylko ulica
Lecz jak nie spr&amp;oacute;buj&amp;#281; inaczej to b&amp;#281;d&amp;#281; zdycha&amp;#322;
Krymina&amp;#322; si&amp;#281; tu wdziera, tylko krymina&amp;#322;
A dziewczyny chc&amp;#261; by&amp;#263; lepsze ni&amp;#380; te kurwy z Rasputina
Dziewczyny, dobre dziewczyny, mia&amp;#322;y cnot&amp;#281;
Dzi&amp;#347; my&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e co&amp;#347; prze&amp;#380;y&amp;#322;y, bo straci&amp;#322;y cnot&amp;#281;
Wci&amp;#261;ga&amp;#322;y kok&amp;#281;, ta kok&amp;#281; ze starych &amp;#347;mieci
Du&amp;#380;o si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;o, jest tak samo jak przed rokiem
Wci&amp;#261;&amp;#380; w pogoni by zdoby&amp;#263; flot&amp;#281;
By mie&amp;#263; troch&amp;#281; luksusu jak na d&amp;#322;oni
A nie sta&amp;#263; tu pod blokiem
Luksus chyba z butelki
Wiesz na starych &amp;#347;mieciach
Niekt&amp;oacute;rzy zjedz&amp;#261; z&amp;#281;by by mie&amp;#263; CLS'a
Niekt&amp;oacute;rzy mieli ten polski sen
Ale wr&amp;oacute;c&amp;#261; tu na stare &amp;#347;mieci, bo nie spe&amp;#322;ni si&amp;#281;
Warszawskie Bielany, dom JWPan&amp;oacute;w
Tu mam swoich ludzi, na dobre i z&amp;#322;e kompan&amp;oacute;w
Tu mam swoje miejsce i reprezentuj&amp;#281; z dum&amp;#261;
Rap co powala rywali jak Yokozuma Sumo
P&amp;oacute;&amp;#322;noc miasta, suk&amp;#281; po zachodniej stronie
To tam gdzie t&amp;#322;usty rap gra i gruby blunt p&amp;#322;onie
Moje stare &amp;#347;mieci, osiedla Wawrzychomi
Tu nie grasz by przegra&amp;#263; i nie idziesz na kompromis
Od alko nikt nie stroni, znasz t&amp;#261; osiedlow&amp;#261; akcj&amp;#281;
Wci&amp;#261;&amp;#380; kto&amp;#347; po psy dzwoni, nie wypijesz na relaksie
S&amp;#261; kiepskie relacje - melan&amp;#380;, stare baby w oknach
Jak na Bielanach bawisz to kielon walisz do dna
I tak czas szybko p&amp;#322;ynie na rewirze
Brat we&amp;#378;mie ci&amp;#281; pod skrzyd&amp;#322;o kiedy ziomek &amp;#322;ap&amp;#281; li&amp;#380;esz
I cho&amp;#263;bym mia&amp;#322; rezydencj&amp;#281; w ka&amp;#380;dej cz&amp;#281;&amp;#347;ci &amp;#347;wiata
Tu s&amp;#261; moje stare &amp;#347;mieci, wiem, &amp;#380;e chc&amp;#281; tutaj powraca&amp;#263;
Na p&amp;oacute;&amp;#322;nocy masz Bielany - na po&amp;#322;udniu masz Ursyn&amp;oacute;w
To Warszawy Dziki Zach&amp;oacute;d - sprawd&amp;#378; moc zab&amp;oacute;jczych rym&amp;oacute;w
Dwa r&amp;oacute;&amp;#380;ne miejsca, &amp;#322;&amp;#261;czy je nie tylko hip-hop
Dobre sztuki, towar, plan jak zarobi&amp;#263; szybko
I gdziekolwiek bym nie by&amp;#322; zawsze my&amp;#347;l&amp;#281; o powrocie
Do znajomych mord tez na Targ&amp;oacute;wku i Ochocie
Do wszystkich z kt&amp;oacute;rymi czas mi mi&amp;#322;o p&amp;#322;ynie
Bo p&amp;oacute;ki jeste&amp;#347;cie wy tutaj &amp;#322;atwiej si&amp;#281; &amp;#380;yje
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