
PTP, Toru
Si&amp;#322;a w czynach nie w s&amp;#322;owach, mieszanka wybuchowaPozna&amp;#324;, Toru&amp;#324; si&amp;#281; jednoczy jak Kartel puszcza towarWybuchowy jak wulkan, gor&amp;#261;cy jak lawaSzybka zdzwonka na &amp;#322;&amp;#261;czach jest nagrywka jasna sprawaZ miasta do miasta 2 st&amp;oacute;wy ci&amp;#347;nie audabatPierwszoligowi gracze Toru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; dla nas brawaW prawilnym szeregu widzisz te w&amp;#347;ciek&amp;#322;e mordyToru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; si&amp;#281; jednoczy, w eter rzuca te sortyTo PDG banda, PTP banda, K do G banda, SLU bandaZn&amp;oacute;w b&amp;#281;dzie skandal we wszystkich miastach i na landachNa raz mamy mandat z prawd&amp;#261; za pan bratKaczy to kamrat z ulicy wariatTo &amp;#347;wie&amp;#380;e g&amp;oacute;wno, a nie stylu antykwariatPozna&amp;#324;, Toru&amp;#324; husaria, b&amp;#281;dzie awariaJu&amp;#380; trwa batalia, rozdana taliaKart jest i pe&amp;#322;na as&amp;oacute;w gotowych na starcieJa m&amp;oacute;wi&amp;#281; otwarcie, szacunek dajcieJe&amp;#347;li nie chcecie to wypierdalajcie st&amp;#261;dPrzykozaczy&amp;#322;e&amp;#347;, pope&amp;#322;ni&amp;#322;e&amp;#347; b&amp;#322;&amp;#261;d synuPrzygotuj si&amp;#281; na testy kto wykr&amp;#281;ci wi&amp;#281;kszy MeksykKilometry id&amp;#261; w setki, a nas &amp;#322;&amp;#261;czy kurwa presti&amp;#380;Bo jak duma i teksty, a wy macie, wiem, kompleksyI czerpiemy z niego rado&amp;#347;&amp;#263;, gdy wy macie tylko stresPrzy tym fakt jest jak flow, trzeba &amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#263; z sob&amp;#261; armi&amp;#281;&amp;#379;eby przetrwa&amp;#263; albo jebn&amp;#261;&amp;#263; tu najlepszy numer w krajuEj, frajer nie rozumiesz je&amp;#347;li jeste&amp;#347; ju&amp;#380; gotowyBo po stronie konkurencji pozostaje tylko skowytTo do fury i do klub&amp;oacute;w dla wybra&amp;#324;c&amp;oacute;w i dla t&amp;#322;um&amp;oacute;wTo dla ulic, dla osiedli, Toru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; swego pewniS&amp;#322;owia&amp;#324;ski styl ode mnie dla was w czystej formieTen track i ka&amp;#380;dy z nas wyznaczamy w rapie norm&amp;#281;Nowe twarze, starzy gracze, mocne stopy i cykaczeW tym kawa&amp;#322;ku id&amp;#261; w parze, Toru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; miasta naszeDla raper&amp;oacute;w mam kaganiec, dla DJ'&amp;oacute;w kajdanMasz problem wypierdalaj PTP i Paluch fighter, ejToru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; to te godziny na trasieA robimy rap na og&amp;oacute;lnopolski zasi&amp;#281;g(W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak) Toru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; my zjednoczeni w prawdzieSilni jak zawsze, ale teraz jeszcze bardziej (w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak)Toru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; nie dla lamusa co zamulaP&amp;oacute;&amp;#322;nocny Toru&amp;#324;, Rychu Peja, Paluch, Kaczor, GuralNie bujamy w chmurach, bujamy si&amp;#281; do hardcore'&amp;oacute;wI niech g&amp;#281;b&amp;#281; stul&amp;#261; wszystkie peda&amp;#322;y na forumScena bity, rymy ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie zobaczycieJak o &amp;#347;wicie te trzy bandy b&amp;#281;d&amp;#261; pizga&amp;#263; wy&amp;#347;mienicieNie potrzeba mi ci&amp;#281; je&amp;#347;li jeste&amp;#347; pizd&amp;#261;By ci&amp;#281; zniszczy&amp;#263; na tym bicieTo mistrzowski rap nie wyciekTo czysta energia, kt&amp;oacute;r&amp;#261; ch&amp;#322;oniesz prosto od nasMasz tu szereg postaw od pocz&amp;#261;tku ju&amp;#380; do ko&amp;#324;caAtak jak riposta PDG, PTP zostawJe&amp;#347;li boisz si&amp;#281; poparzy&amp;#263;, bo to od nas dzi&amp;#347; jest postrachJako za cyce na gleb&amp;#281; ci&amp;#281; powali&amp;#263;Dla takiej bandy skurwysy&amp;#324;skich graczy nie ma skaliWszystkie mordy i hardcorowy rapToru&amp;#324;, Pozna&amp;#324; si&amp;#281; jednoczy, teraz to faktTak, wykrzywiasz mord&amp;#281;, ja mam za sob&amp;#261; hord&amp;#281;Ludzi, kt&amp;oacute;rzy siedz&amp;#261; w tym od lat wi&amp;#281;c zamknij mord&amp;#281;Mo&amp;#380;esz si&amp;#281; tylko wkurwi&amp;#263;, bo giniesz w k&amp;#322;&amp;#281;bach dymuProsta maksyma - &amp;#380;ycie wed&amp;#322;ug zasad, skurwysynuNajlepsi zawodnicy z Poznania i ToruniaPo&amp;#322;&amp;#261;czyli si&amp;#322;y, a ty si&amp;#281; kurwo t&amp;#322;umaczJest nas jeszcze wi&amp;#281;cej i uderzamy pr&amp;#281;dzejTo rap, kt&amp;oacute;ry buja w miastach ulicami wsz&amp;#281;dzieTo rap, kt&amp;oacute;ry jednoczy jak gadam, ty wiesz o czymKilku skurwysyn&amp;oacute;w robi rze&amp;#378;ni&amp;#281;, przejrzyj na oczyTo track, kt&amp;oacute;rym mia&amp;#380;d&amp;#380;ymy i nabijamy ostroMi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do muzyki, wys&amp;#322;uchaj tego g&amp;#322;o&amp;#347;noZachodni wiatr wieje, w okno betonowe lasy mokn&amp;#261;Pod nowym horyzontom z Poznania do TorontoFrajer&amp;oacute;w parali&amp;#380;uj&amp;#261;c&amp;#261; my&amp;#347;l&amp;#261; istotn&amp;#261;Nie sprzeda&amp;#263; rapu nigdy dot&amp;#261;d nigdy odt&amp;#261;dMam to czego oni nie dotkn&amp;#261;, puszczam do lasu, niech po&amp;#322;kn&amp;#261;Czego&amp;#347; nie czaj&amp;#261;, nie cofn&amp;#261;, DJ'om daj, niech to potn&amp;#261;M&amp;oacute;g&amp;#322;bym koalicjantom Baccardi z col&amp;#261; i fant&amp;#261;Nie jest mi szkoda, bo warto, to prawdy szko&amp;#322;a, siemankoNiez&amp;#322;&amp;#261; dol&amp;#261; i mantr&amp;#261;, p&amp;#322;yn&amp;#281; gondol&amp;#261; z m&amp;#261; band&amp;#261;Ponad betonow&amp;#261; d&amp;#380;ungl&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261; noc dart&amp;#261; z&amp;#322;emLecz od startu wiem po co nam to znowuHip-hopowy most mi&amp;#281;dzy Poznaniem, a Toruniem
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