
PWRD, Co mnie tu trzyma
[Krzywy] Betonu b&amp;#322;ysk, rap Bia&amp;#322;ostockich boisk, Ca&amp;#322;a opowie&amp;#347;&amp;#263;, p&amp;#322;yn&amp;#261;ca z tych okolic, Kolejna produkcja ju&amp;#380; niebawem p&amp;oacute;jdzie W Miasto, Co nas tu trzyma? Rap spraw&amp;#261; jasn&amp;#261;, Jak to, &amp;#380;e na koncertach nie opadaj&amp;#261; r&amp;#281;ce, Kochamy to robi&amp;#263;, przecie&amp;#380; jest to najwa&amp;#380;niejsze, Ca&amp;#322;ym &amp;#380;yciem jest to dla nas, Gdy dla s&amp;#261;siad&amp;oacute;w rozpierdala po mieszkaniu ha&amp;#322;as, Z okien wszystkich budynk&amp;oacute;w, WRD kolejna runda, kolejny wers, No i kolejna sekunda, co nas tu trzyma... Wszystko to zawieramy w rymach. [Oztry] Co mnie tu trzyma? Dzie&amp;#324;, kt&amp;oacute;ry w&amp;#322;a&amp;#347;nie si&amp;#281; zaczyna. Najpierw rutyna: na bok poduszka i Wstaje z &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ka, mieszkanie opuszczam. Schodz&amp;#281; po schodach szybkim krokiem, Ju&amp;#380; jestem przed blokiem, tu spotykam Twarze mi nie wrogie , lecz przyjazne. One mnie tu trzymaj&amp;#261;, to chyba jasne, Wi&amp;#281;c to pomin&amp;#281;, nie czas na odpoczynek, Bo dzie&amp;#324; w kt&amp;oacute;rym nic nie zrobi&amp;#322;em Nie ma prawa si&amp;#281; zdarzy&amp;#263;. Jak jest wa&amp;#380;na sprawa, to trzeba j&amp;#261; rozwa&amp;#380;y&amp;#263; W trybie natychmiastowym, Oztry zawsze Na wszystko gotowy, wi&amp;#281;c niespodzianki Wybij sobie z g&amp;#322;owy, o tym nie ma mowy. Bez zb&amp;#281;dnej namowy po mikrofon si&amp;#281;gam. Do dobrych ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w wyci&amp;#261;gni&amp;#281;ta r&amp;#281;ka, Nie od &amp;#347;wi&amp;#281;ta, lecz na co dzie&amp;#324; bez zb&amp;#281;dnych okazji Styl prawdziwy, nie sztuczny tak jak plastik Reprezentuje grupa nie wy&amp;#322;oniona poprzez casting, Na kt&amp;oacute;rej to drodze cz&amp;#281;&amp;#347;ciej ni&amp;#380; oklaski Spotyka si&amp;#281; spojrzenia zdradliwe jak ruchome piaski, Lecz to dla nas nieistotne drobiazgi, One nie maj&amp;#261; wp&amp;#322;ywu na nasze przedsi&amp;#281;wzi&amp;#281;cie. Na koncertach zawsze na &amp;#380;ywo jak program &quot;Pod napi&amp;#281;ciem&quot;. To, co osi&amp;#261;gam Nie dostaj&amp;#281; wcale w prezencie, sam na to pracuj&amp;#281; Nie mam innego wyboru. Lubi&amp;#281; du&amp;#380;&amp;#261; dawk&amp;#281; humoru i Hip hop do oporu. Por&amp;oacute;wnania trafne jak Strza&amp;#322;y Amor&amp;oacute;w nam towarzysz&amp;#261;, przynajmniej Tak o nas pisz&amp;#261; Ci, co nas s&amp;#322;ysz&amp;#261;. [Ref] Co mnie tu trzyma... Mego miasta niepowtarzalny klimat, Co mnie tu trzyma... To przyjaciele, to rodzina, Co mnie tu trzyma... Na koncertach podniesiona adrenalina, Co mnie tu trzyma (Co) Co mnie tu trzyma (Co) Bez tego wszystkiego bym nie wytrzyma&amp;#322;. [Poszwix] Niebo i beton, pod blokiem swoich peleton Pozdr&amp;oacute;wki wszystkim bliskim naiwnym kobietom. Na g&amp;#322;owie z kolor&amp;oacute;w palet&amp;#261;. Ziemia marze&amp;#324; planet&amp;#261;, impry z demo kaset&amp;#261;, Pakiet w kredo, ko&amp;#324;czy si&amp;#281; &amp;#380;eton To mnie tu trzyma Ostra biba, u boku dziewczyna, Browar, towar, klima, za&amp;#322;&amp;#261;cz drina, wrzu&amp;#263; colina Pierwsza uwaga, nie przeginaj, Rapu huragan nas tu trzyma, Sample daj&amp;#261; kopa jak heroina, Buduj&amp;#261; jak kreatyna mi&amp;#281;&amp;#347;ni wiary, Do&amp;#322;a spalam, to ka&amp;#380;dego jara, To nie kara, to dar odpalam, Kulminacyjna fala, alarm nast&amp;#261;pi, W to nikt nie w&amp;#261;tpi, Delektuje si&amp;#281; rapem jak bezdomny kawa&amp;#322;kiem kromki chleba, Nic nie leci z nieba, &amp;#380;yjesz tylko raz, Ju&amp;#380; najwy&amp;#380;szy czas, w r&amp;#281;kawie as, Wi&amp;#281;c nie m&amp;oacute;w pas, ulotny jak gaz my&amp;#347;li, w raz ci &amp;#378;li liryczni faszy&amp;#347;ci, Znikn&amp;#261;&amp;#322; w tonach sasp p&amp;#322;yty trzask, Kochasz rap, s&amp;#322;uchaj nas, Wiedz, &amp;#380;e 43 stopnie przekroczy&amp;#322;a rt&amp;#281;&amp;#263; w termometrze, Fabu&amp;#322;a, P.W.R.D. ch&amp;#322;opaki nie ko&amp;#324;cz&amp;#261; jeszcze, Co nas tu trzyma? Wsp&amp;oacute;lny cel, a wrog&amp;oacute;w pieprze, Sk&amp;#322;onni to pierdol leszczy jak nienasycone kleszcze, Czujesz dreszcze? Ciesz si&amp;#281;, m&amp;oacute;wisz nareszcie jeste&amp;#347;cie [Koma] 1 9 7 9 Bia&amp;#322;ystok, od tego czasu, tutaj robi&amp;#281; wszystko (prawie) si&amp;#281; bawi&amp;#281;, pracuj&amp;#281;, sytuacj&amp;#281; kontroluj&amp;#281;, M&amp;oacute;wi&amp;#281; to co czuj&amp;#281;, p&amp;oacute;&amp;#322;nocny wsch&amp;oacute;d reprezentuj&amp;#281; Kombinuj&amp;#281;, co zrobi&amp;#263;, aby by&amp;#322;o lepiej, Nie robi&amp;#281; z siebie idioty, jak mr Lepper Koma z kolejn&amp;#261; ods&amp;#322;on&amp;#261;, dbam o sw&amp;oacute;j honor, Aby nie by&amp;#322;o mi &amp;#322;yso, jak Shinead O'Connor, Co mnie tu trzyma? Co? Pytanie proste, Tutaj mam sw&amp;oacute;j projekt w kt&amp;oacute;rym wyros&amp;#322;em, Licz&amp;#281; kolejne lato, jesie&amp;#324;, zim&amp;#281;, wiosn&amp;#281;, Rok za rokiem, wci&amp;#261;&amp;#380; nie ma cud&amp;oacute;w pod moim blokiem, Patrz&amp;#281; z okien, przychodz&amp;#261; wspomnienia, Tutaj pierwszy browar, pierwsze gorzkie s&amp;#322;owa, Tutaj pierwszy raz... towar, Tutaj pope&amp;#322;nia&amp;#322;em b&amp;#322;&amp;#281;dy, naprawia&amp;#322;em i od nowa, Tutaj si&amp;#281; dowiedzia&amp;#322;em, co to rap, kim jest Biggie, Tutaj powsta&amp;#322;y pierwsze bity z u&amp;#380;yciem Amigi, Pierwsze rzuty do kosza, gracze osiedlowej ligi, Pierwsze powa&amp;#380;ne zwyci&amp;#281;stwa, pierwsza powa&amp;#380;na kl&amp;#281;ska, Pierwsze bicie serca, pierwsza mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, pierwszy sex, Pierwszy poca&amp;#322;unek, pierwsza dziewczyna, pierwsza ex, Pierwsze itp. Itd. Po prostu pierwsze wszystko, 2 0 0 2 tu na zawsze, Bia&amp;#322;ystok. [Ref]
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