
Hemp Gru, Wyrok ulicy
achahemp grukaczy procederfirmadixon37taki jest wyrok ulicyjeszcze raz kr&amp;oacute;ciutko i co ty kurwo na toulica sztywniutko wysy&amp;#322;a elo braciomfirma, dixony i hemp hemp grugdzie jeden czy wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; tysi&amp;#261;c s&amp;#322;&amp;oacute;wgdzie jeden czy skre&amp;#347;la &amp;#380;ycie twe w momentjesli sam ziomek nie dzia&amp;#322;asz &amp;#347;wiadomienikt ci nie pomo&amp;#380;e w tym bagnie utonieszje&amp;#347;li jeste&amp;#347; szuj&amp;#261;, zaklaszcz&amp;#261; me d&amp;#322;onieniedopuszczalne jest dopu&amp;#347;cic sie do zdradyten wyrok zapada gdy kto&amp;#347; &amp;#322;amie zasadytakiemu &amp;#347;mieciowi nie podaje sie tu grabyje&amp;#347;li grasz nie fair to notuje stratybo je&amp;#347;li jeste&amp;#347; czysty to notuje zyskiszanuj cz&amp;#322;owiek siebie, miej szacunek do swych bliskichpost&amp;#281;puj rozwa&amp;#380;nie i nie wyrz&amp;#261;dzaj krzywdya osi&amp;#261;gniesz poziom mo&amp;#380;liwie najwy&amp;#380;szyraz ulica sprawiedliwie donosicieli ka&amp;#380;eraz na &amp;#322;awie oskar&amp;#380;onych sprzedanych na lewo twarzechcesz to ci poka&amp;#380;&amp;#281; z&amp;#322;o&amp;#347;ci mej powodywyrok w imieniu ojczyzny, lecz gdzie kurwa&amp;#263; s&amp;#261; dowodybezinteresowna zawi&amp;#347;&amp;#263; albo chciwo&amp;#347;&amp;#263; to powody&amp;#380;e jedni ludzie drugim kurewskie robi&amp;#261; szkodyuliczny zarobek kusi: kiesze&amp;#324;, dragi, samochodyto co mog&amp;#281; ci doradzi&amp;#263; - trzymaj fason, nie tra&amp;#263; g&amp;#322;owyfirma krk dixon37 hemp gru jld kaczy procederfirma krk dixon37 HG JLD kaczy proceder [x2]uliczne wyroki za twe na ulicy krokismutek ogarnia g&amp;#322;&amp;#281;boki, bez kompromisu, bez zw&amp;#322;okito niewa&amp;#380;ne, &amp;#380;e prze&amp;#380;yjesz jak z honoru twego zw&amp;#322;okije&amp;#347;li tu &amp;#378;le post&amp;#261;pi&amp;#322;e&amp;#347;szacunku si&amp;#281; pozbawi&amp;#322;e&amp;#347;...?robimy hardkorowy rapaby wzskaza&amp;#263; tobie znakaby&amp;#347; post&amp;#281;powa&amp;#322; takaby bez kulawej wstawki pozosta&amp;#322; po tobie &amp;#347;ladpriorytetem jest szacunek my myslimy tak od lati zn&amp;oacute;w mokot&amp;oacute;w, rapu aktywny stylkr&amp;#281;ci ten m&amp;#322;ynjest z nami doktor dymwyrok ulicy kapu&amp;#347;cie m&amp;oacute;wi gi&amp;#324;zd&amp;#261;&amp;#380;y on zapa&amp;#347;&amp;#263; nim zd&amp;#261;&amp;#380;ysz zamkn&amp;#261;&amp;#263; drzwizako&amp;#324;czy marne dni za te wszystkie &amp;#322;zybez znieczulenia i bez lito&amp;#347;ci krztyciemno&amp;#347;&amp;#263; zapada, to jest podziemia styldo ciebie, cz&amp;#322;owiek, surowej prawdy krzykwielu my&amp;#347;li, &amp;#380;e rozumie, wielu my&amp;#347;li, &amp;#380;e to czujewielu pragnie w&amp;#322;ada&amp;#263; scen&amp;#261; ale ja ich nie kupujekomercyjne gwiazdy wyginaj&amp;#261; si&amp;#281; na klipacha na mikrofonie p&amp;#322;ynie padaka i lipawykozaczone &amp;#322;ajzy maj&amp;#261; gro&amp;#378;ne miny w klipachale nas nie oszuka &amp;#380;adna podrabiana pipadobry ch&amp;#322;opak mo&amp;#380;e egzystowa&amp;#263;a frajer, kt&amp;oacute;ry sprzeda&amp;#322;, musi si&amp;#281; schowa&amp;#263;firma krk dixon37 hemp gru jld kaczy procederfirma krk dixon37 HG JLD kaczy proceder [x4]kto&amp;#347; wydaje wyrok &amp;#347;mierci prosto z wi&amp;#281;zieniatu nie ma odroczenia, nie ma przedawnieniajak kogo&amp;#347; mocno wkurwisz, no to do widzeniachcesz przewala&amp;#263; gangster&amp;oacute;w, &amp;#380;ycz&amp;#281; powodzeniamy robimy swoje, mija kolejny rokto jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie firma, pi&amp;#281;cig&amp;#322;owy smoktu nie wszystkie problemy poza&amp;#322;atwiasz szmalcemokrad&amp;#322;e&amp;#347; swego ziomka, to po&amp;#322;ami&amp;#261; ci palcetu tu tu jest kr&amp;oacute;tkosprzeda&amp;#322;e&amp;#347; - chuj ci w dup&amp;#281; szmatob&amp;#281;dziesz jebany do ko&amp;#324;ca &amp;#380;yciai co ty na toci&amp;#347;niesz z kurestwem, nie pytaj czy wartoprzez tanie kurwy system zabiera wolno&amp;#347;&amp;#263; braciomHWDP &amp;#347;mier&amp;#263; konfidentomka&amp;#380;dy kapu&amp;#347; nosi fraerskie pi&amp;#281;tnoto o lamusach co na komendzie mi&amp;#281;kn&amp;#261;to wyrok na tych co przerywaj&amp;#261; cisz&amp;#281; &amp;#347;wi&amp;#281;t&amp;#261;hemp gru, dixon tu, &amp;#380;yjemy tutu na ulicy gdzie miejsce mia&amp;#322; niejeden buntlub tych osiedli w&amp;#347;r&amp;oacute;d przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; gr&amp;oacute;dgdzie &amp;#380;yjesz wed&amp;#322;ug zasad od narodzin a&amp;#380; po gr&amp;oacute;bniech chroni ci&amp;#281; b&amp;oacute;g by&amp;#347; nigdy ich nie z&amp;#322;ama&amp;#322;zaufa&amp;#322; ci brat na s&amp;#322;owo, a ty &amp;#380;e&amp;#347; sk&amp;#322;ama&amp;#322;wkr&amp;#281;ci&amp;#322;e&amp;#347; go na sos, rozjeba&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; na pa&amp;#322;achczego by&amp;#347; nie mia&amp;#322; w planach, pami&amp;#281;taj, spotka cie karafirma krk dixon37 hemp gru jld kaczy procederfirma krk dixon37 HG JLD kaczy proceder [x2]
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