
Killaz Group, Betonowe lasy
Wychowani w betonowych p&amp;#322;ytach, silna psychaszukaj&amp;#261;c ci&amp;#261;gle wyj&amp;#347;cia, to ich logikaz&amp;#322;&amp;#261;czeni w klikach i w ekipachrobi&amp;#261; to, co musz&amp;#261;, w &amp;#347;wiecie bez perspektywmarzenia dusz&amp;#261;, pieni&amp;#261;dze kusz&amp;#261;, gdy trzeba to ich nie manie na tym polega pro-systemowa &amp;#347;ciemapermanentny stan zagro&amp;#380;eniam&amp;#322;oda zblazowana ja&amp;#378;&amp;#324; bez sumienia, w stanie zagubieniazagubienia w kraju, pop-kulturowych dar&amp;oacute;wjak Alicja w krainie czar&amp;oacute;w, kumasz baz&amp;#281;psychika za&amp;#347;miecona, tylko bra&amp;#263; tylko mie&amp;#263;i jeszcze wi&amp;#281;cej chcie&amp;#263;, jeszcze wi&amp;#281;cej chcie&amp;#263;pora si&amp;#281; przebudzi&amp;#263;, pora zwr&amp;oacute;ci&amp;#263; uwag&amp;#281;ten system warto&amp;#347;ci jest masowym sarkofagiemludzie, na blokowiskach, &amp;#347;ci&amp;#347;ni&amp;#281;ci jak w mrowiskachszarych sypialniach, miejskich wyl&amp;#281;garniachkrymina&amp;#322;y, bazy wci&amp;#261;&amp;#380; nie kumaj&amp;#261;bia&amp;#322;asy plan znaj&amp;#261;, &amp;#380;ycie czekaj&amp;#261;na poci&amp;#261;g, kt&amp;oacute;ry by&amp;#263; mo&amp;#380;e nigdy nie przyjedziewiadomo przecie&amp;#380;, prawdziwych poznajemy w biedzieraz wiedzie si&amp;#281; lepiej, yo, a raz gorzejto proste jak to, &amp;#380;e w biedzie obcy nie pomo&amp;#380;eWychowani w ulicznym syfie, gdzie wychowani?W betonowych p&amp;#322;ytach, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tutaj ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaWychowani w betonowych p&amp;#322;ytach, gdzie wychowani?W ulicznym syfie, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tu ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaW ulicznym syfie wychowanito g&amp;oacute;wno wci&amp;#261;&amp;#380; ci&amp;#261;gnie si&amp;#281; za namiulice przepe&amp;#322;nione menelamina co dzie&amp;#324; ogl&amp;#261;damy jak marnuj&amp;#261; sobie &amp;#380;ycie procentamia wok&amp;oacute;&amp;#322; kurwy handluj&amp;#261;ce dupamiczego nie zrobimy by&amp;#347;my byli podziwianitak, &amp;#380;ycie jak walka mi&amp;#281;dzy pi&amp;#281;&amp;#347;ciarzamiz nieczystymi zagrywkami i brudnymi chwytamitrzeba umie&amp;#263; mocno rozpycha&amp;#263; si&amp;#281; &amp;#322;okciamido konflikt&amp;oacute;w podjudzani, przez kurwy prowokowanipatrzymy na &amp;#380;ycie z betonowej otch&amp;#322;aniszach i mat, jak partia mi&amp;#281;dzy szachistamiostatni b&amp;#281;d&amp;#261; pierwszymi, oni b&amp;#281;d&amp;#261; zwyci&amp;#281;zcamiCi przegrani zapomniani wraz ze swymi problemamia my nadal sterowani niewidzialnymi r&amp;#281;kamikto poci&amp;#261;ga sznurkami, teatr stworzyli&amp;#347;my samiprzewag&amp;#281; ma ten, kto w r&amp;#281;kawie z asamikto lepszymi pionkami, dysponuje atutamito bardziej skomplikowane jest ni&amp;#380; origamiprzez wielu pot&amp;#281;piani, zajmujemy si&amp;#281; rzeczaminazywanymi grzechami, czynami z kt&amp;oacute;rych b&amp;#281;dziemy rozliczanii os&amp;#261;dzani, a przecie&amp;#380; nie rodzimy si&amp;#281; wszyscy z tymi samymi szansamiBo&amp;#380;e przebacz samob&amp;oacute;jcom, kt&amp;oacute;rzy ju&amp;#380; pochowaniprzebacz samob&amp;oacute;jcom, kt&amp;oacute;rzy ju&amp;#380; pochowaniWychowani w ulicznym syfie, gdzie wychowani?W betonowych p&amp;#322;ytach, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tutaj ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaWychowani w betonowych p&amp;#322;ytach, gdzie wychowani?W ulicznym syfie, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tu ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaTo Pozna&amp;#324; noc&amp;#261; tutaj zdobywam szlifydla mnie proste knyfy, dla szkie&amp;#322; hieroglifyjak stare apokryfy, moloch wci&amp;#261;&amp;#380; nie odkrytynawijam dla prawdziwych bez ulgowej taryfyna wyrplach zaszyty znam miejsca znam chwytyznajome ekipy dymem spowitychz nimi trzymam gard&amp;#281;, dla sprzedajnych mam pogard&amp;#281;spojrzenie mam harde a pi&amp;#281;&amp;#347;ci mam twardepami&amp;#281;tam fart fartem system nie jest &amp;#380;artemmam oczy szeroko otwarte jestem bartemtym bardziej, &amp;#380;e reprezentuj&amp;#281; prawd&amp;#281;wiem co jak i kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy kuzyn &amp;#347;ci&amp;#347;le tajneb&amp;#261;d&amp;#378; ubezpieczony b&amp;#261;d&amp;#378; u&amp;#347;wiadomionyb&amp;#261;d&amp;#378; powiadomiony nie odbieram poleconychgrunwaldzkie barytony i z nimi zbijam pionyto m&amp;#322;ody apel ci&amp;#281;&amp;#380;kich nokaut&amp;oacute;w szko&amp;#322;ytaa dalej jad&amp;#281;, bo to ciemne stronyulicznej samoobrony w&amp;#281;szy szkie&amp;#322; pierdolonyznienawidzony tu znienawidzony tamco kurwa zdziwiony? znam sposoby ochronygramofony i mikrofony strza&amp;#322; spalonybrowarem zakropiony jestem ju&amp;#380; zadowolonyjak rolnik co ma plony jak z okolicy szczony&amp;#322;eb na &amp;#322;yso mam zgolony, takWychowani w ulicznym syfie, gdzie wychowani?W betonowych p&amp;#322;ytach, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tutaj ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaWychowani w betonowych p&amp;#322;ytach, gdzie wychowani?W ulicznym syfie, yo, sprawd&amp;#378; to z namiTa walka trwa tu ka&amp;#380;dego dniadlaczego? by przetrwa&amp;#263; i nie si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; dnaGdzie si&amp;#281; nie obejrzysz jebana patologiatak by to okre&amp;#347;li&amp;#322;a fachowa terminologiasprawa mo&amp;#380;e niezbyt modna do pokazywania w mediacha z dnia na dzie&amp;#324; rozgrywa si&amp;#281; tragedia&amp;#380;yjesz tu cz&amp;#322;owieku, widzisz to ka&amp;#380;dego dniajak na ulicy toczy si&amp;#281; ta pierdolona gra&amp;#380;ycie trwa &amp;#380;ycie przemija a my chcemy tylko przetrwa&amp;#263;dla nas wa&amp;#380;na ka&amp;#380;da chwilai idziemy tak przed siebienikt tu si&amp;#281; z g&amp;oacute;wnem nie jebiemasz problem frajerze wi&amp;#281;c pozw&amp;oacute;l, &amp;#380;e uderz&amp;#281;i niech zabrzmi w eterze moje pierdolone imi&amp;#281;radykalny Kaczor na zawsze w rodziniena zawsze, na zawsze
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