SiStars, Fala feat. TDF
TDF:
Tak to nasz czas, trzeba go wykorzystać
Wielkie Joł prezentuje Sistars
W tym kawałku pada parę nazw polskich kawałków
To nie są żadne disy, więc się od razu nie wczuwajcie
I tylko żeby nie było, że nam szansa uciekła
Damy radę w polskich miastach, osiedlach
Takie same budowane z wielkiej płyty - tu powstają wielkie płyty
Masz tak samo jak ja - Ty masz to
Ja mam WWA, masz swoje miasto
Jest jedna rzecz, dla której warto żyć
To hip-hop, joł, elo - nasz czas to
W tym nie zmienia się nic - constans
Poza tym zmienia się świat, a z nim Polska
Mnóstwo problemów, zły los i coś tam
Każdy w ręce go dostał 14 lat temu
To nasz czas jest, nasz czas właśnie
Rozumiesz? Nasz czas już nadszedł
Ludzie z blokowisk są już gotowi
Zrobić coś ważnego na zawsze
Ref.
Nie
Nie mogę spać choć już noc
Zapomniany płynie głos
Chcę byś usłyszał go
Czas
Powoli odwraca się
Wielu ludzi pyta mnie
Pęka ziemia, fala zbliża się
TDF:
Polski rap gra już wszędzie
Tak wiesz? Ja też wiedziałem, że tak będzie
Bez obaw działamy coraz prężniej
Człowiek - powiedzmy sobie to potężne
Tylko rosnąć, rozwijać się
Ty tak myślisz też? Pozdro, pozdro
I jak zaczną pluć na nas stań jak ściana
Ja w to wierzę hip-hopowa Polsko
Domorośli DJ'e grają to z okien
Rap z całej Polski dla ludzi pod blokiem
Jeden, drugi, trzeci znany wokal
A wszyscy mieszkamy w takich samych blokach
Wyjadacze total i młode mamy
Gorące szesnastki, harpagany
Typy sprytne, bezrobotni
Taktowani rytmem dawanym przez chodnik
Ref.
Nie
Nie mogę spać choć już noc
Zapomniany płynie głos
Chcę byś usłyszał go
Czas
Powoli odwraca się
Wielu ludzi pyta mnie
Pęka ziemia, fala zbliża się
TDF:
Rock-and-roll'owcy na pół etatu
Już czują napór polskiego rapu
Nic nie mogą pupile telewizji
Za chwilę dojdzie do kolizji dwóch światów
Wylansowani przez pierwszy program
Widziałaś cień orła? No i dobra
Teraz posłuchaj polskiego hip-hopu
To dowiesz się czemu zginęła Ci torba w zeszłym roku

Nie wiedziałaś jeszcze o nas?
W tym roku możesz się przekonać
Tak to działa My robimy hałas
Nas będzie słyszała Polska cała
Tak hałas - pozdrowienia dla Was
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