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Ulice tego s&amp;#322;uchaj&amp;#261;x 7Ulica tego chce, ulica tego pragniePTP, SLU zjednoczeni w prawdziex 2Na ulicy zawodnicy, kt&amp;oacute;rzy rap robi&amp;#261;ja robi&amp;#281; to z g&amp;#322;ow&amp;#261; &amp;#380;eby buja&amp;#322;o tob&amp;#261;rz&amp;#261;dzi brudne s&amp;#322;owo i trz&amp;#281;s&amp;#261; miastem bitys&amp;#322;uchaj&amp;#261; tego ludzie na ka&amp;#380;dej dzielnicyPTP, SLU jedna prawda co ich &amp;#322;&amp;#261;czyto rap dla ulicy, kt&amp;oacute;ry nigdy si&amp;#281; nie sko&amp;#324;czyto rap z &amp;#380;ycia wzi&amp;#281;ty, muzyka i skr&amp;#281;tyto wszystko dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w, nagrywki i koncertyTo stuprocentowy strza&amp;#322;, nie stawiaj tekst&amp;oacute;w nad tekstamipoczuj bruk, poznaj rap, zrozum nas, zapal z namito jest rap z kr&amp;#281;g&amp;oacute;w miejskich, z dw&amp;oacute;ch miast 6 MC'sulica daje wersy, w zamian dajemy jej ten stylteraz przygotuj si&amp;#281; na ofensyw&amp;#281; kurwaje&amp;#347;li chodzi o rap, to ulic&amp;#261; jest tu kr&amp;oacute;l takdodaj tu loop nasz i styl, kt&amp;oacute;ry gubia co wsp&amp;oacute;&amp;#322;gra jak ogie&amp;#324;, bibu&amp;#322;ka i w chuj gramUlica tego chce, ulica tego pragniePTP, SLU zjednoczeni w prawdziex 2Wyjd&amp;#378; i zobacz to ulice s&amp;#261; ch&amp;#322;opakmoc jak sze&amp;#347;ciopak, to ulica jest rasowaprawda zwyci&amp;#281;&amp;#380;y, na ulicy najwa&amp;#380;niejszebycie jest w porz&amp;#261;dku, niech przekl&amp;#281;ci b&amp;#281;d&amp;#261; leszczeco jeszcze, to &amp;#380;ycie na street'cie prze&amp;#380;ycieczucia nad u&amp;#380;ycie, przy tym przejebanym bicielec&amp;#281;, zobaczycie, nie historie z teledyskumo&amp;#380;esz zebra&amp;#263; tu po pysku, osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wszystkowprost z samego dna, na sam szczyt, wci&amp;#261;&amp;#380; niedosytrap, muzyka, sztosy, wycie syren te odg&amp;#322;osyto codzienno&amp;#347;&amp;#263;, posyp, we&amp;#378; pos&amp;#322;uchaj tego w nocykiedy z&amp;#322;apiesz mega d&amp;oacute;&amp;#322; PTP, SLUUlice tego chc&amp;#261;, ja z rynsztoka si&amp;#281; wywodz&amp;#281;ponownie nadchodz&amp;#281;, wprost dla ulic, niebanalniew konwencji rap nadal niepoprawnieUlica tego chce, ulica tego pragnieniejeden tu ju&amp;#380; wymi&amp;#281;k&amp;#322;, niejeden tu odlecia&amp;#322;czy ty wiesz co to ulica? nie wiesz? zapytaj MieciaTo jest rap dla ulic, ulice chc&amp;#261; tego rapumia&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#281; leszczy na tracku, to jest hardcore dzieciakuna koncercie &amp;#322;apy w g&amp;oacute;r&amp;#281; je&amp;#347;li masz z nami sztam&amp;#281;je&amp;#347;li nie kumasz tej jazdy, masz tu &amp;#347;rodkowy palecwiesz co to brudny styl? ulice znaj&amp;#261; ten brudju&amp;#380; wkr&amp;oacute;tce te numery opanuj&amp;#261; ka&amp;#380;dy klubte, proste, tutaj teksty s&amp;#261; ostreto rap jest dla ulicy, a nie kurwa odwrotnieUlica tego chce, ulica tego pragniePTP, SLU zjednoczeni w prawdziex 2Prawdziwy syf zn&amp;oacute;w trafia na uliceten skurwysy&amp;#324;ski styl rozjebie okoliceczeka&amp;#322;e&amp;#347; na to g&amp;oacute;wno ju&amp;#380; kilka dobrych latto 100% podziemia PTP, SLU paktna tym tracku ch&amp;#322;opaku si&amp;#281; przekonasznim sprzedam swoj&amp;#261; dup&amp;#281; szybciej na glebie skonaszto muzyka dla rewir&amp;oacute;w, osiedli i kamienicbrudne brzmienie p&amp;oacute;&amp;#322;nocy, nie pr&amp;oacute;buj nas kurwo zmieni&amp;#263;Ulice tego s&amp;#322;uchaj&amp;#261;x 9Ulice tego rapu chc&amp;#261;, ja wiem ludzie tego pragn&amp;#261;to raperzy g&amp;#322;osem ulicy s&amp;#261;, nawet kiedy ten g&amp;#322;os to z&amp;#322;oale zawsze ten g&amp;#322;os jest prawd&amp;#261; i tego ludzie pragn&amp;#261;od tego frajerzy s&amp;#322;abn&amp;#261;, cipki si&amp;#281; bawi&amp;#261;, daj&amp;#261; co maj&amp;#261;dzieciaki, mo&amp;#380;e jaki&amp;#347; nie straci zajawkizostaw ich, te dragi, pij ca&amp;#322;y dzie&amp;#324;, co nie dwa dnirapu nie kuma zwyk&amp;#322;y telewidz rap to jest duma zwyk&amp;#322;ych ulicprzeciw jak z [?] krzycz ale licz si&amp;#281; z tym, &amp;#380;e rz&amp;#261;dzi ten stylUlica tego chce, ulica tego pragniePTP, SLU zjednoczeni w prawdziex 4
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