
IGNAC PWN, CIĄGLE TU JESTEM
Ciągle tu jestem pierdole tą całą reszte,
co mi życzyła źle, tutaj na wejście
podkreślam wersem bo dla mnie to najważniejsze
jak już w to tu wszedłem to raczej nie wyjde pewne
zwroty konkretne jak wtedy tak i teraz
obraz wsród innych, wiadomo się życie zmienia
co mam doceniam i zmierzam tu w swoja strone
wiadomo ziomek, jak moge to pomoge
zycze lepiej tobie i wszystkim co są ze mną
pomocna ręka idzie w parze z pomocną ręką
nie jest wszystko jedno i ciągle po swoje zmierzam
nie raz te balety, tu przyciągaly mnie do zera
tempa nabieram i zapierdalam ile mam sił
zycia nie przegram wróce z tarczą, a nie na tarczy
o swoje sie tu walczy, czy nie mam racji?
bo nie raz bywały czasy, że brak kolacji

Ciągle tu jestem ta, ciągle tu będę
zawsze tu byłem z muzyką schowany we mgle
wychodze wreszcie, rozpierdol tutaj na mieście
muzyka moim życiem, to temu oddałem serce
Ciągle tu jestem ta, ciągle tu będę
zawsze tu byłem z muzyką schowany we mgle
wychodze wreszcie, rozpierdol tutaj na mieście
muzyka moim życiem, to temu oddałem serce

Teraz druga zwrota, nie raz było się w kłopotach
jak zawsze ja szczery chłopak, to dla was zwrota
pozdrówki ziomal, tu z betonowej dżungli
gdzie narkotyki, trunki spowalniaja takie skutki
wyrywać jest cieżko, samemu tu w pojedynkę
lepiej jak masz te wsparcie pomocną wite
na odsłuch nute PWN tobie wrzuca 
i mam nadzieje, ze wyciagniesz wnioski gdy ja przesłuchasz
do przodu ruszaj i udowodnij wszystkim wokół
ze ciągle tak jak ja tu jesteśmy ludzie z bloków
weź skumaj ziomuś, bo jak nie my, to kto do chuja
pociągnie wszystko to do przodu, kto to rozbuja
pewna kultura hiphop to w sercu siedzi
zajawka ulic, gorszego Boga dzieci
pewna kultura hiphop ciągle tu jestem
ja zawsze tu byłem z muzyką schowany we mgle.
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