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Jeszcze za czasów solidarności Lecha
Tata sprowadzał z RFN rtv,
kiedyś przyjechał z partią boomboxów na cd
dostałem jeden, do szczęścia brakowały płyty
i tym trafem zawitaliśmy do komisu
los chciał ze dostępny był tylko ten tytuł
co do daty, początek dekady lat 90'
a ten tytuł to Ice Cube "AmeriKKKa's Most Wanted"
ten watek to początek mojej historii z kulturą, 
która wcześniej w mieście gdzie Wall Street
rozkręcili cool head, Cool Moody, Crazy Legs, Mobb Deep
dziś oddaje hołd im, nikt z nas wtedy nie wiedział, co jutro nastąpi
dzisiaj wiem, że od rapu po uliczny boombing
tego klimatu niczym nie da się zastąpić
to nie rap na pół etatu to styl, który rządzi
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Koncertowe sceny, jamy to nie rozkaz
sale gwarantuje, że tu dobrych ludzi spotkasz
w miejskich sportach znalazłeś swoje miejsce
rap, graffiti, djing, break-dance to wiesz, że
chłopaki z Pomorza do gruba loża
to za ludzi z Gdańska i klimat tego miasta toast
graffiti ponad prawem, respekt ponad sławę
kear deluks kru wszyscy tu damy rade jak jadę
to na jednym kole od świateł do świateł
to metafora stylu i na Grunwaldzkiej znany patent
jest sjesta mógłbym żyć i umrzeć GD s-ka
najpierw praca potem na rewirach Wrzeszcza sjesta
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Tu rodziły się me córki, tu rodziły się zajawki
trueschool, kingsdown w smokers mafii
Północ Centrum Południe to nie lekcja geografii
to hiphopowy klasyk, ale to se wrati
w razie takim na tracki wracam solo jak Rakim
przemas włącz zapis nadszedł czas spłaty
to dla tych, co zamiast co słychać pytali kiedy płyta
dzisiaj wobec siebie no i was jestem kwita



styl życia, [?] muzyka płynęła w nas to,
bo rap przychodzi łatwo, gdy, słowa są prawdą
sprawdź to to jest ten legendarny styl 
jedziemy z tym, jedziemy z tym 
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