
Fu, Blizny wegetacji
Moc twego oddechu sprzyja twemu wdzi&amp;#281;ku Cz&amp;#322;owieku, zapad&amp;#322; zmrok blask ksi&amp;#281;&amp;#380;yca o&amp;#347;wieca jego mieszkanie typek, marny go&amp;#347;&amp;#263;, liczy hajs plus go&amp;#322;&amp;#261;bki szamie s&amp;#322;ycha&amp;#263; szelest hajsu i mlaskanie gdzie&amp;#347; na &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;ciu gdzie jest przyrost wkurwienia miesza si&amp;#281; z ludzk&amp;#261; mentalno&amp;#347;ci&amp;#261; bez w&amp;#261;tpienia zapomniany &amp;#347;wiat gdzie tynk si&amp;#281; sypie na &amp;#322;eb masz &amp;#322;adny samoch&amp;oacute;d, stereo waln&amp;#261; ci sprz&amp;#281;t wkurwienie wzrasta m&amp;#261;&amp;#380; &amp;#380;on&amp;#281; po pracy z typem w &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku zasta&amp;#322; z&amp;#322;apa&amp;#322; za siekier&amp;#281;, odjeba&amp;#322; chwasta, basta nie po to tyle nas jest, &amp;#380;eby&amp;#347;my &amp;#380;yli bez wad to ludzka strona ciemna jest jak kat albo jak &amp;#347;mier&amp;#263; z kos&amp;#261; pojawia si&amp;#281; i znika wcze&amp;#347;niej czy p&amp;oacute;&amp;#378;niej dopadnie ka&amp;#380;dego zawodnika praca Syzyfa odzwierciedla wizerunek syfa skomplikowane &amp;#380;ycie jest jak kostka Rubika d&amp;#322;u&amp;#380;nik d&amp;#322;u&amp;#380;nika, jego brata unika ulica i jej kurewskie nasienie, nie dojrzysz tego okiem stuknij sobie w &amp;#322;eb m&amp;#322;otkiem albo glockiem pesymisto jebany przez &amp;#380;ycie nie kochany, nie Ref x2 Nie da si&amp;#281; cofn&amp;#261;&amp;#263; tego, co si&amp;#281; sta&amp;#322;o zbie&amp;#380;no&amp;#347;&amp;#263; sytuacji to urwana ga&amp;#322;&amp;#261;&amp;#378; gdy p&amp;#322;acisz za b&amp;#322;&amp;#281;dy, liczy si&amp;#281; wytrzyma&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wczoraj, przedwczoraj zlepia si&amp;#281; w jedn&amp;#261; ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; 90 lata gdzie na ka&amp;#380;dym kroku rz&amp;#261;dzi&amp;#322;a mafia centrum miasto W tu dzia&amp;#322;o si&amp;#281; wiele nocne kluby, burdele, kradzie&amp;#380;e, defraudacja te czasy pami&amp;#281;tam, prawda operacja balangi, nowe slangi, uliczne gangi, ekipy giby ka&amp;#380;da dobra ekipa ofensywy znikn&amp;#281;&amp;#322;a z widoku stare miejsc&amp;oacute;wki &amp;#347;r&amp;oacute; akurat obok bloku kurant a na nich &amp;#347;lad na murze to znak farba tag teraz nie wszyscy kosztuj&amp;#261; wolno&amp;#347;ci za krat&amp;#261; sp&amp;#281;dzone lata bez swojej mi&amp;#322;o&amp;#347;ci bez widoku swego rodzonego dziecka urodzi&amp;#322;o si&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie i nie zna ojca za stalowa krat&amp;#261; &amp;#322;zy w oczach i b&amp;oacute;l serca i tak dalej do przodu od pocz&amp;#261;tku do ko&amp;#324;ca nerwy, stres, zimny pot ogarnia plecy nad kojem wisi fota, dodatek do rakiety takie &amp;#380;ycie czasem zdarza si&amp;#281; tak niestety tu rz&amp;#261;dz&amp;#261; zasady prawa wyroku koniunktury paragrafy, kodeksy wszystkie te struktury w &amp;#347;wiecie fa&amp;#322;szywej, jebanej klauzuli gdzie rz&amp;#261;dz&amp;#261; prawa silnej z&amp;#322;owieszczej natury w czasach policyjnego prawa dyktatury w tym bagnie go&amp;#347;ciu nic si&amp;#281; nie zmienia Ref x2 Nie da si&amp;#281; cofn&amp;#261;&amp;#263; tego, co si&amp;#281; sta&amp;#322;o zbie&amp;#380;no&amp;#347;&amp;#263; sytuacji to urwana ga&amp;#322;&amp;#261;&amp;#378; gdy p&amp;#322;acisz za b&amp;#322;&amp;#281;dy, liczy si&amp;#281; wytrzyma&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wczoraj, przedwczoraj zlepia si&amp;#281; w jedn&amp;#261; ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
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