
Gandi Ganda feat. Peja, Przeciw politykom
[GANDI]
Tu znale&amp;#378;&amp;#263; prace pouczy&amp;#322;bym si&amp;#281; mo&amp;#380;e gdybym wiedzia&amp;#322; &amp;#380;e zarobei na tym a nie strac&amp;#281; bo takie mamy w&amp;#322;adze i nie 
poradze sobie z tym narazie wi&amp;#281;c puszczam dym i dalej po projekcie &amp;#322;a&amp;#380;e ze mn&amp;#261; jest rym ulica i jej brudne tatua&amp;#380;e 
utkwi&amp;#322;em w tym jestem wydarze&amp;#324; tutaj kronikarzem ty pytasz w czym a ja ci mowi&amp;#281; &amp;#380;e w krainie nie spe&amp;#322;nionych marze&amp;#324; 
teraz nawija Gandzior pies uliczny pszyczajony wr&amp;oacute;g publiczny nasadodzony na ten system anemiczny krajobraz kraju 
nie jest &amp;#347;liczny obawaczy czasem strach paniczny i pytanie co si&amp;#281; stanie jutro czy b&amp;#281;de musia&amp;#322; komu&amp;#347; jebn&amp;#261;&amp;#263; ciuchy 
czy kupie sobie futro przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; widz&amp;#281; czarn&amp;#261; i okrutn&amp;#261; min&amp;#281; mam smutn&amp;#261; kiedy patrz&amp;#281; na tych ludzi kiedy nar&amp;oacute;d si&amp;#281; 
obudzi i spostrze&amp;#380;e &amp;#380;e politycy to banda z&amp;#322;odziei &amp;#347;mierdz&amp;#261;ca chuja mog&amp;#261;ca nam zrobi&amp;#263; le&amp;#380;acego jest najlepiej dobi&amp;#263; 
oni wiedz&amp;#261; jak to robi&amp;#263; jak si&amp;#281; dorobi&amp;#263; na wyborcach operujecie na niew&amp;#322;a&amp;#347;ciwych wzorcach lepiej przejd&amp;#378;cie si&amp;#281; po 
dworcach &amp;#347;picie na dolcach a tam ludzie na chodniku jeden stoi kiwa si&amp;#281; lecz nie do bitu &amp;#380;ycie zniszczy&amp;#322;o go&amp;#347;cia od 
korzeni do sufitu bo jak tu prze&amp;#380;y&amp;#263; bez profitu bez kitu nie ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e my&amp;#347;le&amp;#263; o dobrym wyniku w &amp;#347;wiecie kt&amp;oacute;ry 
sprawia problem&amp;oacute;w bez liku dlatego dajemy piku ryku na pe&amp;#322;nym pyku na pe&amp;#322;nym pyku.
[Ref. Gandi]
2x
Polityka z za&amp;#322;o&amp;#380;enie jest oparta na k&amp;#322;amstwie &amp;#380;yjesz w tej szarej warstwie chcesz polega&amp;#263; na pa&amp;#324;stwie jeden cz&amp;#322;owiek 
na nich liczy wszyscy jeste&amp;#347;my w klatce wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; liczy na zyski wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; ma lepkie palce ty masz za to wi&amp;#281;zienie a 
on kurwa wakacje a on kurwa wakacje.
[PEJA]
M&amp;oacute;j wzrok nie dosi&amp;#281;ga tam gdzie politycy kradn&amp;#261; extermituja ludzi poci&amp;#261;gaja na dno lecz tu ka&amp;#380;da marwersacja jest 
widoczna to ulica chcesz nas przekr&amp;#281;ci&amp;#263; to za&amp;#322;&amp;#261;czy si&amp;#281; kurwica przyjmuj&amp;#261;cy haracz b&amp;#281;de tw&amp;#261; zmor&amp;#261; sprzedajny polityku 
zginiesz jak Aldo Moro na ulicy si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;&amp;#261; i wszytko sko&amp;#324;czy si&amp;#281; tutaj life is brutal to pokuta mo&amp;#380;esz dosta&amp;#263; w ryj 
z buta wszytko to zobaczy&amp;#263; mo&amp;#380;na z bloku mego okna przyjd&amp;#378; do mnie na podw&amp;oacute;rko w cztery oczy si&amp;#281; spotkaj chcia&amp;#322;by&amp;#347; 
poczu&amp;#263; ten syf gwarantuje ci &amp;#380;e nie bieda nie jest ciekawa trudny dzieciak to wie chcia&amp;#322;by&amp;#347; poczu&amp;#263; ten lot nie s&amp;#261;dze 
skurwysynu w&amp;#347;r&amp;oacute;d szukaj&amp;#261;cych dymu nie wprowadzisz tu re&amp;#380;imu a ja codzie&amp;#324; widze ludzi gotowych tutaj umrze&amp;#263; a ty w 
poselskim biurze chlejesz v&amp;oacute;de co za tch&amp;oacute;rze nie chcia&amp;#322;bym by&amp;#263; w twej sk&amp;oacute;rze chod&amp;#378; przez moment kiedy ludzie strac&amp;#261; 
cierpliwo&amp;#347;&amp;#263; i zza ci&amp;#347;ni&amp;#281;t&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; wybiegn&amp;#261; na ulice gdzie rozp&amp;#281;ta si&amp;#281; piek&amp;#322;o poczujesz ludzki gniew poczujesz si&amp;#281; 
cie&amp;#324;ko bo to nie ja ich krzywdze tylko ty ja wci&amp;#261;&amp;#380; to widz&amp;#281; rydzawy smak farby w ustach to ju&amp;#380; nie &amp;#380;arty jestem 
otwart konfrontacja wci&amp;#261;&amp;#380; anty przeciwne politykom wszytkie hip-hopowe bandy.
[Ref. Gandi]
1x
Polityka z za&amp;#322;o&amp;#380;enie jest oparta na k&amp;#322;amstwie &amp;#380;yjesz w tej szarej warstwie chcesz polega&amp;#263; na pa&amp;#324;stwie jeden cz&amp;#322;owiek 
na nich liczy wszyscy jeste&amp;#347;my w klatce wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; liczy na zyski wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; ma lepkie palce ty masz za to wi&amp;#281;zienie a 
on kurwa wakacje a on kurwa wakacje.
[GANDI]
Kij w morde kurw&amp;#261; przy rz&amp;#261;dowym stoliku obiecujesz nam &amp;#380;e si&amp;#281; poprawi a jak narazie to nas trawi prywata i 
biurokracja wykryta kolejna korupcyjna akcja jaki&amp;#347; sprzedany przetarg nasze g&amp;#322;osy to narracja s&amp;#322;owa krytki dla 
waszej brudnej polityki emeryci i r&amp;#281;ci&amp;#347;ci pojechali po ca&amp;#322;o&amp;#347;ci doczekali si&amp;#281; wko&amp;#324;cu spokojnej staro&amp;#347;ci szkoda tylko 
&amp;#380;e przy chlebie i zupie na ko&amp;#347;ci od wiek&amp;oacute;w nic si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;o troska o w&amp;#322;asne korzy&amp;#347;ci dobro narodu przy&amp;#263;mi&amp;#322;o nie 
liczycie si&amp;#281; wog&amp;oacute;le z szar&amp;#261; mas&amp;#261; dla was si&amp;#281; licz&amp;#261; tylko typy z kas&amp;#261; mie&amp;#263; dziwk&amp;#281; z klas&amp;#261; pierdole wasze obietnice 
wpadnijcie na dzielnic&amp;#281; nied&amp;#322;ugo opodatkujecie piaskownice byle &amp;#322;ata&amp;#263; bud&amp;#380;etow&amp;#261; dziur&amp;#281; kt&amp;oacute;ra sami robicie my na tym 
bicie bunt wznosimy wkurwia mnie to ju&amp;#380; wi&amp;#281;c ko&amp;#324;czymy ale jeszcze powr&amp;oacute;cimy spok&amp;oacute;j obraza g&amp;#322;osimy NLB eSeLU 
nadchodzimy to dla moich ziomk&amp;oacute;w i ca&amp;#322;ej rodziny.
[Ref. Gandi]
2x
Polityka z za&amp;#322;o&amp;#380;enie jest oparta na k&amp;#322;amstwie &amp;#380;yjesz w tej szarej warstwie chcesz polega&amp;#263; na pa&amp;#324;stwie jeden cz&amp;#322;owiek 
na nich liczy wszyscy jeste&amp;#347;my w klatce wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; liczy na zyski wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; ma lepkie palce ty masz za to wi&amp;#281;zienie a 
on kurwa wakacje a on kurwa wakacje.
[GANDI]
Ja puszczam dym jestem wydarze&amp;#324; tutaj kronikarzem jak skurwysyn dla rz&amp;#261;du w oczy niespe&amp;#322;nionych marze&amp;#324; ludzi twarze 
dla mnie to m&amp;#322;yn kt&amp;oacute;rego sprawcy podlegaj&amp;#261; spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa karze wko&amp;#324;cu zamieni&amp;#261; s&amp;#322;owo w czyn i wtedy polityku si&amp;#281; oka&amp;#380;&amp;#281;
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