
Vienio, Uliczne Legendy (feat. Kosi JWP)
Wracam do czasów gdy z kaset na chacie poznałem bum bo[p
grupa dzieciaków na czasie poznaje się w tamtych klubach
kiedy Remont, 600V z deską w ręku, WWA
zjazd fanów hiphop dźwięków

w tle funky boss 
ja w moment spalam się! 
Kazik, to był ten rok
urodził się trap
wielu nie trawi tu tego
mogą se gadać
chłoną to nasi, deszcz pada, wybucha skandal

każdemu pasi kaptur, czapka i baggie
chcieliśmy być jak Mobb Deep, be-boye ja RockSteady
i grać bez żadnych faktur
i mieć swego vana
i nikt nie wiedział jak robi się to k* w stanach

WWA jak .. to płona dzieci i składy
chłoniemy tu to w mig
tak jak ściany chłonie Montany
no i mamy taki nawyk, ze trzymamy się tu stylu
pierwsze toczenia, bity mamy na vinylu

to uliczne legendy
robimy swoje nie dbamy o czyjeś względy
nie chodzi tylko o hajs
wszytko bym tu dał, móc przeżyć to jeszcze raz
wieź, wież
każdy cząstkę siebie włożył
na naszych oczach historia się ciągle tworzy
ciągle mocno to wierze
ża każda z nas jest jedną z ulicznych legend

już raperzy nie w majorsach
to zwykły krwiożerca
w swoje wytwórnie ładują potencjał
konkurencja w innych miastach
pamiętam AsFX i na Służewcu GangStar
kolejny tekst , profesjonalna prasa
i oklejony wóz po Polsce się przetacza
oczekiwany news
bo kluby to nie wszytko
i kolorowy tłum już jechał na Giżycko

to dobrze bangla
pierwsze koncerty w Stanach
Szkocja, Anglia, Holandia
w Polsce jest 2 fala
głodni, silni jak nigdy
i wiedza co to crew
i toczą się bitwy
hejterzy toczą żółć

… się kręci, wielu chce tworzyć trendy
nie musza pić tu alko, by mieć tu swoje brady
to miasta legendy, .. i dobry czas
nie dbamy o innych względy
to po tym rozpoznasz nas

to uliczne legendy
robimy swoje nie dbamy o czyjeś względy
nie chodzi tylko o hajs



wszytko bym tu dał, móc przeżyć to jeszcze raz
wieź, wież
każdy cząstkę siebie włożył
na naszych oczach historia się ciągle tworzy
ciągle mocno to wierze
ża każda z nas jest jedną z ulicznych legend
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