
Siedem, Osiedlowy styl bycia
Weź spójrz synek na nas, my to pchamy wciąż do przoduNie ma takiej opcji w głowie, żeby skończyć i dać spokójTen rap jest dla ziomów nie dla przydupasówFakty dalej lecą w miasto mimo upływu czasuI chuj, że na kacu, co chcę przewinę, prosteBo tu mam swoich ludzi i beton gdzie wyrosłemWidać postęp ale w dziale procentówDziwek zajebanych w akcji, które węszą impotentówPuść to na osiedlu w klubie czy gdzieś tamNiech tan rap dziś poleci z waszych mieszkańNiech ten rap lata od pętli do pętliBo to siedzi w nas tak jak gouda we krwi, ejNie gnij ziom jak masz zamiar tu plućBo inaczej cię dopadnę, do gardła wjebię nóżO znawcy kultury klik klikają na forachKurwa pseudo-raperzy na spalonych mikrofonachA ja zgram ten wokal jutro będzie o nim głośnoTa garstka ziomów znowu powie to mistrzostwoTa garstka ziomów co dziś stoi pod tą klatkąTo dla was to robię, dzięki wam wierzę, że warto (sprawdź to)[x2]Osiedlowy styl byciaOsiedlowy styl w bitachOsiedlowy kodeks życiaU nas po staremu, kurwa, nie pytaj co słychaćNie dostaną tej płyty w drugi obiegWleci pierwszy obieg, Empiki, a na sobie ekipyWiesz tu my mamy nasze płyty i projektMamy graffiti, narkotyki i koncertEj, z ręki do ręki łap nasz nielegalSię przeżegnaj jeden z drugim pedałNiech zobaczy kurwa jaki rap rządzi na murkachTo rap z podwórka 20 lat już nie gówniarzWeź kurwa pogoń dalej ten nielegalRap z osiedla, my też lubimy się najebaćA kiedy nasz ziomek ma problemTo pójdziemy za nim w ogień, czemu? - bo jest naszym ziomkemProste, na przypał opcje mamy sporą listęTaką, że nie jeden by kurwa wymiękł, ale cii, o tym się nie mówiZamień się miejscami pewnie naszego życia nie polubiszBo nasze życie to plany, na które nie mamy, na które wciąż zbieramyTen kawałek będzie latał w każdym głośniku w tym mieścieU, Klemens wraca kilku się zetnie konkretnie[x2]Osiedlowy styl byciaOsiedlowy styl w bitachOsiedlowy kodeks życiaU nas po staremu, kurwa, nie pytaj co słychaćAby mieć na melanż czasem gonię towarŻeby być tu kimś muszę ciągle się siłowaćBrak perspektyw, by móc zacząć coś od nowaBrat do góry głowa, przecież można się zmobilizowaćJebać opinie, a lamusów punktowaćBronić swego słowa, życiowe cele realizowaćZarabiam na siebie, bo przecież praca to płacaLecz nie zawsze się opłaca taka jest kurwa racjaŻycie to hazard, tylko śmierć jest pewnaJeden raz wygrasz, a za to 10 przegraszTylko się nie zraź sprawdź prawdziwe przeżyciaOsiedlowy styl bycia nie mamy nic do ukryciaRap z osiedla, styl życia w bitach i tekstachNie oszczędzać siły zdzierać gardła na koncertachMamy swój kodeks życia paragrafy w naszych wersjachPasji nie odbierzesz trzymam w zaciśniętych pięściachPoczątki na taśmach PLN do czterech liter[?] pierwszy wokal teraz zabytekTeraz Fred teraz Siedem żaden z nas się tu nie sprzedałChuj nie raperzy z metką na firmowych tandetachTu dzieciaki kradną żeby najebać się za cośWięc jak uczyć tych dzieciaków skoro robię to samoAle wiem, że mam ten rap teraz podkręcam na maksaWrzucam płytę, play słuchaj w jakim stylu Siedem wracaOsiedlowy styl byciaOsiedlowy styl w bitachOsiedlowy kodeks życiaU nas po staremu, kurwa, nie pytaj co słychaćTe struktury z żel-betonu to nie świat szklanych domówNie spełnione obietnice kolejnych rządówDzień po dniu, kaleczą dzieci narodu pytasz o tempoTu, amfetamina wyznacza puls, luzLepiej się kurwa nie spinaćKolejna bitwa niczym brzytwa więzi przecinaW klatkach THC klimat i smród taniego winaW piwnicach grudziądzki rap leci w głośnikachKtoś zostanie tu na stałe inny trzyma dystansKtoś rozkręca tutaj handel inny korzysta z życiaZ okna w krzykach wypływa płytka retorykaTaty alkoholika a to reżim nie politykaUkształtowało to nas w stu procentachTu ingeruje czas i wciąż wszystko zmieniaNiejeden gówniarz dziś wyrusza na melanżWiesz z browarem w rękach i towarem w kieszeniachLecz widać postęp teżTe twarze mimo zmartwień nie poddają sięTo prywatne wygraneOd osiedlowy styl byciaNie nadrobisz tego w tydzień, bo to część życiaWychodzę na ulicę i co widzę? całą tą dzielnicęMoje szare bloki gdzie marzeń potokiOsiedle na zawsze one we mnie choć nie zawszeJa w nim, więc podejmuję krokiJa i moje ziomki skłócić się nie damyOsiedlowy kodeks znamyTych co go łamią oczerniamy w tym momencieNie ma miejsca dla kum w tych szeregachBo to kurwa jest przegięcie, podnoszą napięciePrzez to psy zajeżdżają, przetrzepują i puszczająNie przepraszają - takie życie dobrze znamySwoich wspieramy, każdy z nas przez ulicę wychowanyRap nasz nie dla wszystkich zrozumiały
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