
Peja, I moje miasto z
Poznaj miasto mojeTak Wiśniowy nas wspieraTrzeba rade daćBo dla niego coś na tematZłą sławą owianeAż tak nie jest przejebaneBo nawet w naszym mieście jest zajebisty balet[Liber]A, Drużyna AUważaj szybko stary, jeśli nie chcesz muckiTo jest nieludzki, wielkopolski trójką bermudzkiMamy pojebane mózgi, wole gangsterskie fanaberie[Kris]Flaga, na niej wściekły bulterierAtmosfera walki w tle[Doniu]Z automatu serieCałe lata w twoich oczach widzę tą scenerieKonflikty, strzelaniny, wojny, powiedź to ci się śni?[Kris]Idź wypożycz se film jeśli koniecznie pragniesz krwi[Liber]Najważniejsze, żeby gęsta piana ciekła z ustObracała w gruz rzeczy dobre, właśnie to jest twój gust?Kręci cię jak biust po przeróbce, rób se nadzieje złudne[Kris]Poznań to nie wyspy bezludne[Liber]Co za trudne, się przyzwyczaj[Doniu]Dziesięć, dziewięć, osiem[Liber]Dalej nie odliczaj[Doniu]To nie nasz obyczaj, nie kryminałNie Soprano rodzina[Kris]Ślina osuszona fanów wrzawąW mieście obarczonym złą sławą[Owal/Emcedwa]Z konfliktu jednostek warto zrobić wielką wojnęZatoka Perska wielkopolska, manewry zbrojneFama idzie w miasto, opcja polska, poligon morawskoWLKP pod napięciem, plan odnosi fiaskoTrzeba wytłumaczyć jasno, HWDP dla ścierwaTelefon to beret, a gnaty, fety, torba pełnaZachód polski gra na nerwach, wieczna wojna, nigdy przerwaArmia Poznań bataliony hadeo to rezerwaŻyjesz tą legendą (żyję), jak zegar stoisz w miejscuA czas ucieka, szybko, szybko wszystkie famy zniknąłLepiej weź poprawkę cipko na akcję wyjebaneEmcedwa, strefa Poznań, miasto złą sławą owiane[Mejger]To nie fikcja poznańska koalicja trzyma sztamęCele te same, łak MC pisz testamentBo Meith tu jest, luz blus spryt lisiChcesz mnie zatrzymać, nie starczy ci siłJa tu tworzę ustrój, cały świat mam u stópSiłę mózgu przeciwstawiam sile muskułNie jestem sam, ze mną cała bandaRapu wysoki standard i wspólny sztandarZjednoczeni pod poznańskim herbemTy chcesz wywoływać ferment, ja uderzać jak werbelI zrobić coś wartościowego dla swego miastaWielkopolska ekspansja, czas nastał, uszy nadstawRef.: I moje miasto i moje miastoI moje miasto złą sławą owiane x4[Hans]Pies jest więc zejdź mi z drogiTrzy kroki w tył pókim dobryI co powiesz na dzień dobryJeśli chcesz agresjiNarusz teren tej posesjiTo moje więc tego bronieOno tonie, ja też tonęPłonie, będę nadal tam stałGrał i śmiał ci się w ryjSzczerze szczerząc swe kłyBo wy macie więcej hajsu niż myZalew takiego szajsu jak wyŁyknę zaraz naraz bez popityWasze zdrowie bo mojego szkodaWięc lepiej nie piej koguciku o niedzieli bo w sobotęTe twoje dziengi to potęgi n-tej zostaną ci wziętePo koncercie w mieście pod napięciemUwierzcie, duże napięcie, setki watów i wariatówI gramy głośno, mocno choć to sprawdź to, posłuchajEskulap, MO, Blue Note to tutaj jest lutaMamy pyry giri skitki, mamy banyI w wagonach kilogramy kukabany przemycamyMamy małe mocne polskie, piwo z kokainąA ty sraj tym swoim importowanym ajPedale bez jaj, kurwa jaki to jest krajRozpoznaj nas Hans, 52, PoznańZapisz, zapamiętaj, doznajTen bit eswek oddaj lub się poddajPrzyjmij to, takie są zasadyNic nam nie zrobicie bo nie dacie nam radyTa, wreszcie ktoś się nie bał i zajebałSLU a teraz na legalu ale nigdy na sprzedażKapiszi, czy ma być wpisik?Ref.[Mientha]Południowy centrum pakt, bo to jest traktatPołudniowy centrum paktPołudniowy centrum pakt, bo to jest traktatPołudniowy centrum pakt[Medi Top]Poznaj moje miasto złą sławą owianeNa południu centrum pakt gdzie wredne ryjeNom dobrze obgane, modne telefonyW świecie gdzie nie liczy się nic oprócz mamonyJa do strzału skoryPięć godzin snu i pod oczami woryKocham to miasto bo tu się urodziłemTu pierwsze jaranko, pierwsze bójkiTu pierwszy raz z ekipą Martini piłemTu mnie hip-hop trafił, tu pierwsza złamana miłośćKiedy do księżyca wyłem, kiedy w stylu tyłemBo styl mój, obszerny, grubyNigdy krótki jak smak gumy Hubby BubbyA dla ciebie nie ma nic przyjemniejszegoJak wpadka do kieszeni nowej stówkiDalej z braćmi lecęSto trzydzieści dwa uderzenia na minutęObojętnie gdzie bym nie był i co bym nie robiłPrezentuje lute, pokój miastuGdzie duch da ma troje i same łby zakuteI same łby zakute, ble[Lamzaz]Złą sławą owiane, poznaj moje miastoW kilku słowach streszczę jasnoZnam je jak kieszeń własnąGdy latarnie w parku gasnąTu rodzony, tu wieczności wrota się zatrzasnąłPóki co jestem, Lamzaz z podziemnym atestemDzień jak co dzień, częste chmury gęsteŻadnej łaski, w siłę rośnie PC poznańskiWarty hip-hop nad warszański, czujesz kopa?Szacunek ludzi, miejsce na wagę złotaLamzaz lokalny patriotaNie padnę na dechy jak z Lenoksem GołotaWieczne za BueLe nie raz nastawie karkuJak Senne Oko mówi żyć i umrzeć w PC parku[Senne Oko]Moje miasto złą sławą owianeTu byłem, będę i tu zawsze zostanęParku południowa stronaTu jedna miłość ciągle żywaSzarość dnia rozmywa, czasem ciężko bywaBo to pieskie życieTo, że Poznań żyje słyszysz na płycieProste słowa dają do myśleniaOkolica się nie zmienia, ale ludzie takO reputację trzeba dbaćZa daleko doszliśmy, żeby dupy daćSkuci w te same kajdany gdy omijane manyDajemy to co prawdziwe, marzenia ciągle żyweI możliwości wielkie, żaden pysk nie mięknieWiele lat za nami, ale czasu nikt nie liczy[Peja]Znam jedno takie miejsce (Miasto Poznań)Dla nas imprezy najlepsze (Miasto Poznań)Znam jedno takie miejsce (Miasto Poznań)Co się dzieje tutaj streszczę (Miasto Poznań)Znam jedno takie miejsce (Miasto Poznań)Dla nas imprezy najlepsze (Miasto Poznań)Znam jedno takie miejsce (Miasto Poznań)Co się dzieje tutaj streszczę (Miasto Poznań)Znam jedno takie miejsce[Wiśniowy]Gdzie najgłośniej bity słychaćGdzie najlepiej gra muzykaGdzie technika ma znaczenieW sercu miasta siła drzemieGdzie wybija się podziemieTu gdzie MC są na scenieTu jest najlepiej, znów powtórzę wyrażenieGdzie najlepsze są imprezyGdzie najwięcej jest nagrywekGdzie podziemne studia rodząRzeczy, które kraj okrążąGdzie powstają rzeczy któreNiezależnie tworzą scenęTu jest najlepiej, znów powtórzę wyrażenie[Peja]Weź podbij do taty, tata prawdę ci pokażeCałą prawdę, tylko prawdę i nie tylko tatuażeJak one mnie nie zmażesz, SLU gang dla PoznaniaOd teraz nawyki, styl rozpoznawany dla wasI jeszcze wstecz trochę cofam się by wspomnieć piekłoOd P do N z kreską, nie przyglądaj się tym wersomNie porównuj swoją wersją, proste masz liryczny wpierdolDla wszystkich niedowiarków, którzy dali notę miernąDla wszystkich niedowiarków, nie zdejmuję sztangi z barkówW czasie ostatnie serii, dziki zachód tu na preriiBez zaliczkowej premii atakuję cały AllstarNie wypowiadaj się zanim nas nie poznaszZanim nie usłyszysz oto poznańskie podziemieMasz skurwysynu scenę, która nie istniejeDo mnie należy zadanie jej nachalne promowanieJak składy teraz są w klanie, czas podnosić poprzeczkęZjednoczony Poznań, a nie miasto pod napięciemBo to było by przegięcie jak literówki w tekścieZnowu kpiny w mieście, obronię się nareszcieDziwi cię, że źli, zdziwiony tu wykręcasz minęDziękuję Allstarowi, że nikt z was nie jest kuzynem, kuzynemRef.
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