
Firma, Co robisz
Ci kt&amp;oacute;rzy nas s&amp;#322;uchaj&amp;#261;, nasz szacunek maj&amp;#261; za to &amp;#378;e podobnie jak my &amp;#347;wiat rozkminiaj&amp;#261; bo k&amp;#322;opoty znikaj&amp;#261;, kiedy lolki padaj&amp;#261; rozrabiaj skuna i haszysz me p&amp;#322;uca czekaj&amp;#261; teksty prawd&amp;#281; oddaj&amp;#261; do my&amp;#347;lenia sk&amp;#322;aniaj&amp;#261; ws&amp;#322;uchaj si&amp;#281; w te rytmy one ci&amp;#281; rozbujaj&amp;#261; ka&amp;#380;dy pies jest faj&amp;#261; ty te&amp;#380; jed&amp;#378; z t&amp;#261; zgraj&amp;#261; o to &amp;#380;e palimy multum trawy si&amp;#281; sraj&amp;#261; Ref.x2 Pytasz mnie co robi&amp;#281; to powie ci to byle kto bo lolki pal&amp;#281; stale aby zminimalizowa&amp;#263; z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; chcesz to ich pro&amp;#347; system przeszy&amp;#322; ci&amp;#281; na wskro&amp;#347; ja tego ch&amp;#322;opak mam serdecznie do&amp;#347;&amp;#263; Nowy przekaz napiera, rozwala jak siekiera standardy zwyk&amp;#322;a kicha, Firma na standardy sra ka&amp;#380;dy powie kto nas zna, &amp;#380;e w porz&amp;#261;dku jest Firma leci w powietrze fama, &amp;#380;e ka&amp;#380;dy tu bandyta wczoraj okrad&amp;#322; studenta dzi&amp;#347; pobita staruszka przecie&amp;#380; to wierutna bzdura, dziwi si&amp;#281; ju&amp;#380; maniera patrzy na swego ch&amp;#322;opa sprany pewnie umys&amp;#322; ma co innego s&amp;#322;ysza&amp;#322;a Firma przecie&amp;#380; porz&amp;#261;dna wiemy co to kultura, fason ka&amp;#380;dy tu trzyma na poziomie ziomie dzia&amp;#322;a korporacja ta na poziomie ziomie dzia&amp;#322;a korporacja ta Z bardzo g&amp;#281;stej chmury rymu rymy do riddimu relaksuj&amp;#281; si&amp;#281; i unikam m&amp;#322;yn&amp;oacute;w i niech dupy si&amp;#281; kr&amp;#281;c&amp;#261; a&amp;#380; nastanie &amp;#347;wit niech gra jeden za drugim ulubiony hit niech s&amp;#261;siedzi kln&amp;#261;, &amp;#380;e mury grube dr&amp;#380;&amp;#261; niech jak najwi&amp;#281;cej ludzi us&amp;#322;yszy p&amp;#322;yt&amp;#281; t&amp;#261; a ty pytasz mnie co robi&amp;#281; lolka pal&amp;#281; sobie co mi&amp;#261;&amp;#322;em zrobi&amp;#263; teraz p&amp;oacute;&amp;#378;niej troch&amp;#281; zrobi&amp;#281; Ref.x2 Pytasz mnie co robi&amp;#281; to powie ci to byle kto bo lolki pal&amp;#281; stale aby zminimalizowa&amp;#263; z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; chcesz to ich pro&amp;#347; system przeszy&amp;#322; ci&amp;#281; na wskro&amp;#347; ja tego ch&amp;#322;opak mam serdecznie do&amp;#347;&amp;#263; Bywam tu i tam, Boski Roman olewam szpan o sw&amp;oacute;j styl dbam hardcorowo ulicznie a nie jebany ch&amp;#322;am na policj&amp;#281; sram, na peda&amp;#322;&amp;oacute;w szczam niestety nie dla wszystkich przekaz m&amp;oacute;j mam ryzykownie gram ale nie sam je&amp;#347;li chcesz wys&amp;#322;ucha&amp;#263; mnie mnie przekaz ci dam a je&amp;#347;li olewasz to sp&amp;#322;ywaj w sin&amp;#261; dal Na razie odurzenie, kolejne przemy&amp;#347;lenie co ma w g&amp;#322;owach m&amp;#322;ode pokolenie jedni feta na okr&amp;#281;ta i arbuzy pod pachami w modnych bluzach s&amp;#261; prze kozakami najlepiej by by&amp;#322;o jak by zrozumieli &amp;#380;e w dupie byli i g&amp;oacute;wno widzieli a ja si&amp;#281; nie wywy&amp;#380;szam tylko komentuj&amp;#281; &amp;#380;e du&amp;#380;o ma&amp;#322;olat&amp;oacute;w &amp;#380;ycie marnuje wi&amp;#281;c co robisz ziomu&amp;#347; co dzisiaj zrobi&amp;#322;e&amp;#347; masz korzy&amp;#347;&amp;#263; jak&amp;#261;&amp;#347; z dnia czy si&amp;#281; tylko upali&amp;#322;e&amp;#347; jak jeste&amp;#347; ucieszony to pewnie zarobi&amp;#322;e&amp;#347; i mam nadziej&amp;#281; &amp;#380;e mordy nie spali&amp;#322;e&amp;#347;
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