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KRK Rap, właśnie tak

KRK rap atak, track hardcore
Od wielu lat za pan brat
Fan, sprawdź to
Tego stylu tu tyle 
HC rap większość składów
Bo to raczej nie przywilej ze tu ciągle psy na karku
To dobry styl jak w banku
Po zmroku o pranku
Witam ciebie w mieście gdzie się roi od  przekazu
O to po pierwsze Śródmieście
Kiedyś ..., Firma
To także Wysoki Lot, co nie trzeba przypominać
Po drugie Nowa Huta
Skaczą z naszych nagrań
W pajęczynie ulic gdzie się wychowała szajka
Po trzecie, inaczej.. – nadupca konkretnie
Krótko konkretnie
Rap z KRK ma jebnięcie!

MC który ponad dekadę temu zrobił coś
Z tym na pierwszym projekcie krakowskim  
Było nas tam więcej od wypraw nocnych
Co z to go masz, jak nie zaznałeś z ciekawości
Respekt dla każdego wariata
Który w tych klimatach tak to zapodawał
Na ulicach, w klubach i na chatach
Już długie lata trwa ta KRK rap atak

Bum, bum, tratatata, to jest KRK rap atak
Ten krakowski rap wymiata
Ziomek, ja siedzę w tym lata
Na ulicy i dla brata i dla siostry rap mój głośny
….
Za nic ma kurewstwa posty
Ja rozp* do bólu i możesz mówić mi królu
 Patrze codziennie na Wawel
Krakowskie rymy są krwawe
Mam zabawę, tu nawet kojarzysz Nocną Wyprawę
Firmowy rap przez dekadę pojechał system …

To jest szorstki
Szrstki flow
KRK, jestem stąd
Północ południe, wschód, zachód, centrum
Bez farmazonów i złotych zębów
Z miejsca gdzie echo niesie pośród murów hejnał
Trzy litery które nosze zamiast berła
.. nie muszą świecić gwiazdy
Nie pcham  się jak cham, znamy słowa prawdy

Pokolenia … Kozłówek KRK reprezent 
Wpadnij na imprezę
Wiedz, ze wcześniej z niej nie wyleziesz
Trzymam tradycje muzyczne
Na rapie atak w mieście
Niezależnie gdzie jestem rozpowszechnię stylo królewskie
Chciałem przez aleje, bloki dotrzeć wszędzie
Później czy prędzej rap świeży jak z rana precel
Gdzie z Podwawelskich .. więcej niż chciałbyś …
To specyficzny klimat, wie ten kto stąd pochodzi
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