
Murzyn ZdR, Uliczny styl (ft. Big Twins, TPS, DoBo ZdR)
Zanim odszedłem wypisałem się na cale
W te ulice w te wieżowce, ku wolności ku mej chwale
.. koszmarem
Jabać .. i harem
Złapałem te detale
Zrozumiałem puszczam dalej
Delektuje się tym hajem co przeplata się ze szmalem
Uliczny styl w prezencie
Muzyka poza prawem
Kręcimy znowu ..
Bez pomówienia z nimi jadę
Jabany wydział karny, bo nie przeżył kur* żaden
Goń się..
Dla … zero skruchy
Rozjebusy
Dobre słowo dla otuchy
Będzie dobrze trza uważać
..
Między czasie dużo skuna
..
W sercu duma
Coraz większa suma
To miasto, te dzielnice
Szlak złotego runa

O karę SIĘ PROSI, KTO ZA DUŻO GLĘDZI
Bo za długi język do grobu go wpędzi
By nauczyć stu ukarać jednego
BY nauczyć siebie, wiedza od najmądrzejszego
Żmije zmienią skórę ale nadal są żmijami
Czego szukasz, pracy ze wspólnikami?
Mówią wtedy kiery, uwaga powinni słuchać
Nie miej mi za złe ze za dużo lubię u..
Nie przeproszę ze żyje, tak jak lubię, tak jak chcę
Wybaczy tylko prośba, grzechy i uczynki złe
Tu walka o wolność, teraz się zaczyna
Ktoś za krwią spada w testamencie na syna
Mądrzy myśli prosto
Chodź podążaj z nami
Legendy nie umrą będą zapamiętani
W życiu drogi trzy są:
Bieda, bunt, ulica – syci
..
Z hańbą kapuś się obróci

Kapuś hańbą okryty i na wieki wieków amen’
Tu nie ma drugiej szansy, spisany testament
.. ch* do dupy
I w mordę naplute
Tak od ludzi dostał dożywotnią pokutę
Zasady twarde, dla wszystkich takie same
Zawsze trzymaj gardę, jak trzeba zadaj ranę
Zawsze broń swoich racji, i chroń swoją rodzinę
Nastały ciężkie czasy, trzeba być skurw*
Trzeba sobie radzić
Śmigać na dobrych patentach
Nigdy nie zdradzić
Za nic nie dać się opętać nie mów nic nikomu
To zasada świata
Ulica wszystko widzi
Ulica wszystko pamięta
Jeśli woja się rozpęta
Dobrze poznaj wroga



Nigdy nie lekceważ
Rada i przestroga
Twardo stać na nogach
I swoich racji bronić
Tylko i wyłącznie
My to my, oni to oni
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