
Killaz Group, Karma
(feat.Miodu)    To DGE yo, studio 5 ElementMixer na bicie, karma wracaSpytaj kogo&amp;#347; kim jestem, powie - wiadomo, GuralCho&amp;#263; nie mam jeszcze &amp;#322;adnego domu w g&amp;oacute;rachBo akurat ci&amp;#261;gle gram w szarych murachWszystko czego tu chc&amp;#261;, to sk&amp;oacute;ra, fura i kom&amp;oacute;raTutaj prawo to bzdura, kt&amp;oacute;r&amp;#261; utrwala burak, haA w g&amp;#322;owach ci&amp;#261;g&amp;#322;a auto-cenzuraWsiadasz w auto, nie furaj, nie wiesz jak to nie kirajTwoje osiedle to nie po&amp;#322;udniowy IrakGdy&amp;#380;, &amp;#380;e sam sobie wa&amp;#380;ysz ten pio&amp;#322;unowy wywarNawet nie zauwa&amp;#380;ysz, kiedy jaki&amp;#347; pojeb ci&amp;#281; wykiwaI powie jeste&amp;#347;my kwita i b&amp;#281;dzie lipaTo pewne jak to, &amp;#380;e po nocy &amp;#347;witaKarma wita, karma wraca, taka pracaDocierasz do punktu z kt&amp;oacute;rego nie op&amp;#322;aca si&amp;#281; zawraca&amp;#263;Przepowiadam tak jak Baca pogod&amp;#281;Przyjdzie mr&amp;oacute;z, skuje lodem, powieje ch&amp;#322;odemWr&amp;oacute;ci potem, wszystko to co by&amp;#322;o przedtem skurwieluTo co&amp;#347; jakby&amp;#347; jecha&amp;#322; metrem w tuneluTo co&amp;#347; jakby&amp;#347; jecha&amp;#322; metrem w tuneluKarma te quiero, te necesitote quiero, necesito muchoste quiero, te necesitote quiero, necesito muchosDzi&amp;#347; zn&amp;oacute;w mam chandr&amp;#281;, to K do G tandemZn&amp;oacute;w PDG bander, jak Buba robi&amp;#281; grand&amp;#281;Jak Kris-Luda, wiem, &amp;#380;e dzi&amp;#347; mi si&amp;#281; udacho&amp;#263; pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; czuwa, to mistrz czuwaz g&amp;#322;o&amp;#347;nika to jest klasykaCo&amp;#347; jakby&amp;#347; s&amp;#322;ucha&amp;#322; Slick Rick'ajak Maja i O'Nil do p&amp;oacute;ki bit cykaMy nie sk&amp;#322;adamy broniBo kto gra&amp;#322; kiedy&amp;#347;, nie b&amp;#281;dzie od tego dzi&amp;#347; stroni&amp;#322;To wraca jak karma - to dla nich, to o nichCho&amp;#263; sytuacja marna czasem finansowoNa &amp;#380;ycie to walka, z czasem ka&amp;#380;dego dnia na nowoWa&amp;#380;ne by robi&amp;#263; to z g&amp;#322;ow&amp;#261; w ka&amp;#380;dej profesjiUpad&amp;#322;e&amp;#347;, wstaniesz, kocha&amp;#322;e&amp;#347;, straci&amp;#322;e&amp;#347;B&amp;#281;dziesz t&amp;#281;skni&amp;#322; na bank, ja zagram va banqueI powiem - wszystko wraca na swe miejsce jak w Brazylii samba i kawaI tobie &amp;#380;ycz&amp;#281; by co miesi&amp;#281;czna ga&amp;#380;a by&amp;#322;a takaBy na stole by&amp;#322; kawior i ba&amp;#380;antLecz uwa&amp;#380;aj, najgorzej si&amp;#281; spada z du&amp;#380;ej wysoko&amp;#347;ciGdy nadal, w&amp;#347;cibski s&amp;#261;siad co pozazdro&amp;#347;ci&amp;#322;By&amp;#322;e&amp;#347; na szczycie, teraz b&amp;#281;dziesz po&amp;#347;ci&amp;#322;To takie &amp;#380;ycie, Babilon ci&amp;#281; ugo&amp;#347;ci&amp;#322;, Babilon ci&amp;#281; ugo&amp;#347;ci&amp;#322;Karma te quiero, te necesitote quiero, necesito muchoste quiero, te necesitote quiero, necesito muchosJa man, chcia&amp;#322;e&amp;#347; tego wi&amp;#281;cej to mamBo Raggamuffin, kt&amp;oacute;re potrafi leczy&amp;#263; ci&amp;#281; z ranBo nie dla brudnej mafii, tylko dla tych co znamBelleville fuffaruffi wozi&amp;#322; si&amp;#281; dzi&amp;#347; jak panTaka karma i wiem on j&amp;#261; maA nie widzi jak wiele tylko udaje i graTaka karma, nie zdarza si&amp;#281; cudDop&amp;oacute;ki nie wybierze sobie tej jednej z dr&amp;oacute;gWszystko co robisz to nad sob&amp;#261; jest pracaWszystko co robisz to do ciebie powracaNiewiele wi&amp;#281;cej ponad to, teraz tuNiewiele wi&amp;#281;cej potrzeba mi s&amp;#322;&amp;oacute;w[x2]Co przysz&amp;#322;o odejdzie, upadnie co powsta&amp;#322;oJutro b&amp;#281;dzie du&amp;#380;o tego czego dzi&amp;#347; jest ma&amp;#322;oJa i &amp;#347;wiat t&amp;#261; ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; mamI co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o dalej gramJa mam
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