
Paluch ft DonGuralEsko, Wokół mnie
dachy, bloki, klatki
&amp;#322;awki, murki, parki
w&amp;#322;amy, burdy, b&amp;oacute;jki
szychy, koksy, szczurki
buchy, kreski, gramy
mamy dziwki, damy
grupy, szajki, gangi
pi&amp;#281;&amp;#347;ci, kosy, klamki
wyroki, s&amp;#261;dy, kraty
swoi, obcy, szmaty
mikrofony, p&amp;#322;yty, rapy
skrecze, tagi, grafy
prewencja i tajniaki
kajdanki i odznaki
po&amp;#347;cigi i ucieczki
m&amp;#322;odzi, szybcy, w&amp;#347;ciekli
piraki, okta, skargi
szybkie akcje, wpadki
boiska i podw&amp;oacute;rka
dwie wie&amp;#380;e, wizyt&amp;oacute;wka
monitoring i patrole
przeszukania i kontrole
nagrywki i melan&amp;#380;e
przegrane i rewan&amp;#380;e
codziennie na to patrz&amp;#281;
tekst i fakty id&amp;#261; w parze
to co dzieje si&amp;#281; wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie
w tym tek&amp;#347;cie poka&amp;#380;&amp;#281;
w tej grupie nikt si&amp;#281; nie wywy&amp;#380;sza
tutaj ka&amp;#380;dy r&amp;oacute;wny
robi&amp;#281; rap z moimi lud&amp;#378;mi
i z tego jestem dumny
[x2]
To jest wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie
to osiedle moje
znam to dobrze ju&amp;#380;
tego si&amp;#281; nie boj&amp;#281;
Mo&amp;#380;esz tutaj przyj&amp;#347;&amp;#263;
lecz nie podno&amp;#347; g&amp;#322;osu
zamiast pr&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281;
lepiej si&amp;#281; dostosuj

Gural i Paluch
ziomalu poma&amp;#322;u
wszyscy do szalup
wchodz&amp;#281; na saloon
poma&amp;#322;u, wi&amp;#281;c zr&amp;oacute;bcie salut
PDG nar&amp;oacute;d skurwielu
nie lubisz nie lub
wiesz, &amp;#380;e jest nas tutaj paru
kilku nas tu, jest nas wielu
wpierdalam si&amp;#281; na bit
we&amp;#378; nabij cannabis, zapij, zawi&amp;#324;
gniew w sobie zabij
witaj na terapii w Abud&amp;#380;abi
nad Pi&amp;#261;tkowem chmury ganji
monitoring tym nie gardzi
w telewizji p&amp;#322;on&amp;#261; auta zn&amp;oacute;w we Francji
My robimy to tak
robimy to tak d&amp;#322;ugo
a my robimy to tak
robimy to tak grubo
my robimy to tak
mamy te grube przeloty



korzenny dotyk
ci&amp;#281;&amp;#380;ki motyw
PDG ludzie koty
tu &amp;#322;awki, bramy, bloki, krzyki
kroki, skr&amp;#281;ty, sprz&amp;#281;ty, szepty
s&amp;#322;&amp;oacute;w potoki, zn&amp;oacute;w ob&amp;#322;oki
p&amp;#322;yn&amp;#261;, p&amp;#322;yn&amp;#261; zwrotki
z Nokii d&amp;#378;wi&amp;#281;ki
stuki, puki, brzd&amp;#281;ki
sztuki, j&amp;#281;ki
ka&amp;#380;dy to g&amp;oacute;wno kupi od r&amp;#281;ki
biba p&amp;oacute;ki p&amp;#281;kli
[x2]
To jest wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie
to osiedle moje
znam to dobrze ju&amp;#380;
tego si&amp;#281; nie boj&amp;#281;
Mo&amp;#380;esz tutaj przyj&amp;#347;&amp;#263;
lecz nie podno&amp;#347; g&amp;#322;osu
zamiast pr&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281;
lepiej si&amp;#281; dostosuj
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