
Firma, S
Zmowa milczenia a dla ziomk&amp;oacute;w szczero&amp;#347;&amp;#263; ca&amp;#322;kowita wita co jest w Krakowie nielegal rozkwita i niech nikt nie zapomina by nie wtyka&amp;#263; kichawy w nie swoje sprawy nie psu&amp;#263; zabawy bo tu w oparach trawy talenty si&amp;#281; kszta&amp;#322;tuj&amp;#261; interesy finalizuj&amp;#261; lecz nie dla wszystkich s&amp;#322;owa na ulicy w&amp;#347;r&amp;oacute;d zaufanych powtarzane nie dla wszystkich pieni&amp;#261;dze zarabiane skr&amp;#281;ty rolowane bo do wszystkich tylko to co w kawa&amp;#322;kach przewijane Z ulicy to rymy na ulicy twardy tego nie lekcewa&amp;#380;ymy bo tutaj bohater ginie we&amp;#378; si&amp;#281; nie wyg&amp;#322;upiaj bo nie jeste&amp;#347; w kinie niefart to minuta tutaj chocia&amp;#380; nie chcesz musisz i&amp;#347;&amp;#263; po trupach rozum to w przeno&amp;#347;ni brak sprawiedliwo&amp;#347;ci walka o &amp;#380;ycie w godno&amp;#347;ci wielu go&amp;#347;ci pozbawi&amp;#322;a ju&amp;#380; wolno&amp;#347;ci nie oczekuj lito&amp;#347;ci przegrywasz przy braku m&amp;#261;dro&amp;#347;ci i lojalno&amp;#347;ci moralno&amp;#347;ci niepokoju i tak si&amp;#281; nie wyzb&amp;#281;dziesz za du&amp;#380;o kurestwa jest wsz&amp;#281;dzie gwiazdy muzyki polityki sportu nie jak my palacze sortu w obliczu wielkich fortun sprzedaj&amp;#261; honor dla profitu jednak warto&amp;#347;ci sprytu nie wyrazisz w ilo&amp;#347;ci z&amp;#322;otych bitow z ulicy rym do bitu narobi wiele szumu bo ocena cz&amp;#322;owieka to nie t&amp;#322;umu wrzawa s&amp;#322;awa ocena cz&amp;#322;owieka to jego postawa oskar&amp;#380;onych &amp;#322;awa to miejsc&amp;oacute;wka niewygoda tutaj ludzki dramat rozgrywa si&amp;#281; co dnia Firma zaufania godna nigdy si&amp;#281; nie podda za dobrych co nie mog&amp;#261; pije banie do dna s&amp;#322;owo z ulicy wysy&amp;#322;am dla otuchy hardkoru nie przerwiecie tak jeba&amp;#263; policyjne grupy jeba&amp;#263; policyjne grupy W moim &amp;#380;yciu wiele niezgodno&amp;#347;ci siedem lat pozbawiony wolno&amp;#347;ci dlaczego nawijam w z&amp;#322;o&amp;#347;ci ulica nie zna lito&amp;#347;ci ch&amp;#322;opak, ch&amp;#322;opak nie daj sobie wm&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#380;e dla takich jak my nie ma przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci s&amp;#322;owo na ulicy ma blaski cienie s&amp;#322;owo na ulicy dla ludzi ma znaczenie z ulicy ostrze&amp;#380;enie b&amp;oacute;jcie si&amp;#281; chemicy na mord&amp;#281; wam kaganiec nadejdzie wasz kraniec ma&amp;#322;olaci dorastaj&amp;#261; zasady znaj&amp;#261; m&amp;#322;odszych nauczaj&amp;#261; jak si&amp;#281; zachowa&amp;#263; z g&amp;#322;ow&amp;#261; do g&amp;oacute;ry nie b&amp;#281;dziesz musia&amp;#322; si&amp;#281; nigdzie chowa&amp;#263; starsze pokolenie b&amp;#281;dzie was informowa&amp;#263; &amp;#380;eby&amp;#347; m&amp;oacute;g&amp;#322; nas na&amp;#347;ladowa&amp;#263; prawdy dochowa&amp;#263; &amp;#380;eby zrozumie&amp;#263; musisz na ulicy si&amp;#281; wychowa&amp;#263; musisz na ulicy si&amp;#281; wychowa&amp;#263;, wychowa&amp;#263; Na ulicy szczero&amp;#347;&amp;#263; do kole&amp;#380;ki si&amp;#281; liczy a nie pseudoziomale co si&amp;#281; &amp;#347;miej&amp;#261; za plecami stale co zw&amp;#261;tpili? pieni&amp;#261;&amp;#380;k&amp;oacute;w przy nas nie zarobili nie pami&amp;#281;taj&amp;#261; tej chwili dobrze wszyscy &amp;#378;li od nas odbili bo w sercu z&amp;#322;odzieja jest jedna bajera ukara&amp;#263; frajera. rzuci&amp;#322; s&amp;#322;owa na wiatr po&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#322; si&amp;#281; dosta&amp;#322; szach mat dosta&amp;#322; szach mat dowiedzia&amp;#322;em si&amp;#281; jednego zawsze ufa&amp;#263; kolegom nie pucowa&amp;#263; si&amp;#281; do niczego &amp;#380;e to nie ja i nie moja r&amp;#281;ka lamusowi na innej ulicy p&amp;#281;k&amp;#322;a szczeka a zacz&amp;#281;&amp;#322;o si&amp;#281; od tego gdy 13 lat sko&amp;#324;czy&amp;#322;em smaku wolno&amp;#347;ci z pierwszej wagi do&amp;#347;wiadczy&amp;#322;em przecie&amp;#380; ulica prosperuje to nie s&amp;#261; &amp;#380;adne bajki pos&amp;#322;uchajcie ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rym nie obce s&amp;#261; kajdanki przesuwaj&amp;#261; si&amp;#281; dni i lata ulica wychowuje w niej nast&amp;#281;pnego brata kolej rzeczy jest taka i taka powinna by&amp;#263; nast&amp;#281;pny ma&amp;#322;olat si&amp;#281; uczy m&amp;#261;drze &amp;#380;y&amp;#263; wiem o tym racja jest po naszej stronie ulica jeszcze w kurw&amp;#281; hajsu bananowcom poch&amp;#322;onie je&amp;#347;li chcesz dumnie po niej chodzi&amp;#263; miej otwarte oczy by niczego nie przeoczy&amp;#263; bo u nas nie widzisz &amp;#380;adnych brak&amp;oacute;w bo to s&amp;#261; s&amp;#322;owa dobrych jumak&amp;oacute;w, dobrych jumak&amp;oacute;w S&amp;#322;owo ci daj&amp;#281; na tej p&amp;#322;ycie nie us&amp;#322;yszysz &amp;#380;adnych bajek dzielimy si&amp;#281; z wami naszymi przemy&amp;#347;leniami spostrze&amp;#380;eniami masz tu nasz punkt widzenia nasz tok my&amp;#347;lenia oponent&amp;oacute;w doprowadzi to do stanu wrzenia &amp;#380;aden z nas za swe grzechy nie chce odkupienia nasze s&amp;#322;owa streszczaj&amp;#261; opowie&amp;#347;ci nieweso&amp;#322;ej tre&amp;#347;ci kto w porz&amp;#261;dku a kto fe&amp;#347;ci to z pierwszej r&amp;#281;ki wie&amp;#347;ci p&amp;oacute;ki co w kiermanie nie za grubo szele&amp;#347;ci je&amp;#347;li twoim bogiem pieni&amp;#261;dz to cze&amp;#347;&amp;#263; ci tak to cze&amp;#347;&amp;#263; ci
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