
PIH, Im mniej wiesz, tym lepiej 
Tak powstaje historiato gra Koneksja N.O.N.Chada, Lukasyno, PiHIm mniej wiesz, tym lepiej śpiszBiałystokDobrze, że nie wiesz co u mnie, bo pękłoby ci serceMam ziomek wszystko a nawet jeszcze więcejDo góry ręce, ten styl zabijaLepiej śpisz, kiedy nie wiesz z kim się na ulicy mijaszJa nawijam ty daj sobie spokójKiedy śpisz my robimy albumy rokuJak jesteś wrogiemTak czy siak to nasz rap wyciera tobą podłogęWydzierasz kartki z horoskopuMasz tą świadomość, że mamy cię na okuZamów nekrolog, pożegnaj się z przyszłościąDajemy rap zgodny z rzeczywistościąTen zegar tykaW trosce o zdrowie weź odejdź od głośnikaChada, Luka, PiH bez wyjaśnieńNa tą chwilę to tyle człowieku, bo nie zaśnieszNie chcą widzieć tego o czym słyszeć uszyidź w swoją stronę, na drogę krzyżKradnie swoje życie w nocy, czujesz uciskim mniej wiesz tym lepiej śpiszCzytaj z oczu, tyle lat patrzę na tą dzielnicemoi ludzie całe życie hardcorena ich skroniach pot, w naszych żyłach stresNieraz w imię zasad przelana krewDziś miasto jest w szoku dwóch odwiecznych wrogówzakopuje topór to hołd dla tych blokówJestem z tych co tajemnice biorą do grobuŻycie przemieniło moje serce w sopel lodunie szukaj smrodu tam gdzie go nie maLuka, Chada, PiH, 101 beat street poematBy być kimś nie muszę nikim się podpieraćBądź człowiekiem a ludzie będą cię szanowaćSzczere słowa, gadka prostato co w życiu mną kieruje to o mych bliskich troskaPamiętaj, szukasz kłopotów? one same cię znajdąMniej wiesz lepiej śpisz [?] prawdąNie chcą widzieć tego o czym słyszeć uszyidź w swoją stronę, na drogę krzyżKradnie swoje życie w nocy, czujesz uciskim mniej wiesz tym lepiej śpiszIm mniej wiesz lepiej śpiszsezamie otwórz się - wołasz, chcesz już wyjśćKtoś taki jak ja takie zero jak tyCBŚ przesłuchanie w oczach nie stały mi łzyale cii słone morze przelała moja rodzinaza marnotrawnego syna, nie imponuje mi kryminałgdy lecą nerwy, gra bywa brudnamożesz nie dorosnąć jej do pięt nawet na szczudłachDużo wiesz skoro mówisz - życie jest sukąjeszcze twoi starzy mogą dostać twoje uchobo kiedy pada to ludzie moknączasami lepiej jest po prostu zamknąć oknonóż szpeci twoich bliskich, mierz zamiary na całośćgdybyś wiedział serce by ci pękło z żalumoże od jutra będę żył bez pieniędzy?może codziennie ścielę swoje łoże śmierciżycie jest życiem, nie każdy się wyliżeniejeden chciałby być dziś głuchym krótkowidzemBóg daje, Bóg bierze, zło jest dziełem BogaNie wiesz? w każdym motylu tkwi jakiś robakW naszych sercach nie raz był pożarniejedna sytuacja na ostrzu nożai chociaż zawiść ma ludzką twarzgóra z górą się nie zejdzieczłowiek z człowiekiem tak[x2]Nie chcą widzieć tego o czym słyszeć uszyidź w swoją stronę, na drogę krzyżKradnie swoje życie w nocy, czujesz uciskim mniej wiesz tym lepiej śpisz
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