
Wojtas, Ol Dirty Dancing (ft. Liroy, Hans, Kajman, DJ Feel-X)
Kilkadziesiąt lat wstecz, kielecka rozkminka
Siedziałem w salonie gier na maszynkach
Trwoniłem hajs, całe moje pokolenie
Na (?)
Nie miałem nic do stracenia, luka w systemie
Za to wolny umysł, czasem brudne sumienie
Piłka, chowany, mały pokój, plakaty
A i szpulowiec z kontraktu taty
Taśmy, gramofon to był pierwszy strzał
Później drugie poszło, tyffy-tyffy w town 
Nike?i, reeboki, Jordany
Konkursy wsadów około szóstej nad ranem
Swojskie wino, na Psiakach, tak to z tamtąd
Zaginiony w akcji, gdzie jest kurwa Rambo?
Każdy z nas zmierzał drogą do Younga
To zeszyt był?

Tamten styl 
Hiszpania, Meksyk
Dziękują wam za to, te pieprzone wersy
Smak wódki z plastyków
Pamiętasz ten syf?
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O dirty, d, d, dirty hustla
Reprezent ten styl z tego miasta
Gdzie stara szkoła robi hałasa
Jestem tu od lat, brat
82 start  
I bum, hip hop mi rozjebał nagle głowę na pół
Za oknami czołgi, cały ten wojenny szum
A tu rapy u mnie w nocy na głośnikach
Nikt tu nie wnika co to kurwa za muzyka jest
A ja na majku, potem z b-boy?ami akcje
Masz volkswagena znaczy kurwa jesteś w paczce
I jestem w szoku, kiedy teraz o tym myślę
Ile to już lat i jak było zajebiście, ziom
Pamiętasz Wojtas ile już za nami akcji?
Fasi przy bufecie i Radek i jego stage diving
Wembley, na bani, Central Park, pierwsze blanty
Nie do wiary, tak nie do wiary, stary!

Bułkę z masłem na śniadanie wychodząc z domu
Spadam na miasto nic nie mówiąc nikomu
Skoki na nogach, zeskakuję po schodach
W.Z.G.Ó.R.Z.E w samochodach 
W owych dniach jedynie kilka złotych w mych spodniach
W Kielcach jak w Alternatywach 
Piję , walczę, tańczę, palę
Tak wspaniale świętokrzyscy górale trzęsą Podhalem
Hip-hop ewoluował
Za moich czasów dzieciak jedynie raczkował
Pragnąłem by tę piłkę ktoś mi podał
Odbyłem rajd od Kazika, przez Scyzoryka
Odbywając podróż w czasie, tak w pierwszej klasie
Szanowny Wojtasie, DJ Hans na tym zna się
Skrecz, skreczu mecz, leje jak na Narodowym
Tyle, ze to widowisko porusza nasze głowy

Tamten styl 
Hiszpania, Meksyk
Dziękują wam za to, te pieprzone wersy
Smak wódki z plastyków
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