
Killaz Group, Nienawid
To ciemna strona jest miastaGdzie licz&amp;#261; si&amp;#281; tylko dwa has&amp;#322;aKaczy przed szkie&amp;#322;ami a z konfidentami jazdaTo prawda, czas nasta&amp;#322;, tych brudnych ulicNiejeden co tu dorasta&amp;#322; ma w swojej rodzinie &amp;#380;uliNiestety w tym towarzystwie troch&amp;#281; inne priorytetyI warto&amp;#347;ci, brak lojalno&amp;#347;ci wi&amp;#261;&amp;#380;e si&amp;#281; z brakiem godno&amp;#347;ci&amp;#379;ycie jak gra w ko&amp;#347;ci, cz&amp;#281;sto przegrywaszTu nikt po imieniu, znamy si&amp;#281; lepiej po ksywachW rapie grywam, tak brn&amp;#281; w ten syf i wygrywamP&amp;oacute;ki si&amp;#322; starczy, &amp;#380;eby nie wr&amp;oacute;ci&amp;#263; na tarczyTylko z ni&amp;#261;, gdy kto&amp;#347; charczyChocia&amp;#380; chc&amp;#261; nas obarczy&amp;#263; win&amp;#261;Za ten stan rzeczy, za to, &amp;#380;e ludzie kradn&amp;#261;&amp;#379;e auta gin&amp;#261;, dupy si&amp;#281; kurwi&amp;#261;A policjant nazywany jest niebiesk&amp;#261; &amp;#347;wini&amp;#261;Ten co ma wiele imion ma tu swe mackiSmaku pora&amp;#380;ki zazna&amp;#322;o ju&amp;#380; wielu z graczyWi&amp;#281;c nienawid&amp;#378; gr&amp;#281; a nie gracza - powiedzia&amp;#322; KaczyCzy na czas, to si&amp;#281; zobaczy, tak, tak, to si&amp;#281; zobaczy[x2]Nienawid&amp;#378; gr&amp;#281; a nie gracza powiedzia&amp;#322; Kaczy i GuralNa bit wkraczam, robi&amp;#281; to tak akuratCo wsk&amp;oacute;ram czas poka&amp;#380;e, czy si&amp;#281; sparz&amp;#281;Kontynuuj&amp;#281; sag&amp;#281;, potem zgarniam ga&amp;#380;&amp;#281;S&amp;#322;yszysz te klaskacze? no raczejOd nich gul skaczeCo ci&amp;#281; wkurwia? jebane w&amp;#261;chaczeJak zjebane wahacze w aucieSied&amp;#378; na chacie albo sied&amp;#378; na aucieNie wydaje mi si&amp;#281; &amp;#380;ebym zna&amp;#322; ci&amp;#281;Chcesz &amp;#380;ebym ba&amp;#322; si&amp;#281; czego&amp;#347; niewiadomego?Ty hate'ujesz mnie? hate'uj gr&amp;#281;, nie DGEWiesz, &amp;#380;e wisi mi toTak jak wisi mi m&amp;oacute;j wisiorW&amp;#322;&amp;#261;cz telewizor, ja robi&amp;#281; [?]A ty walcz ze sw&amp;#261; schiz&amp;#261;Z moich tekst&amp;oacute;w analiz&amp;#261;DGE, kolejny epizodMam w studiu garnizonJak &amp;#380;yto Bizon kosz&amp;#281; rymyI czy to widz&amp;#261; skurwysyny si&amp;#281; nie zastanawiamRol&amp;#281; uprawiam jak rolnikMog&amp;#281; zwolni&amp;#263;, mog&amp;#281; przyspieszy&amp;#263;I w par&amp;#281; chwil zapisa&amp;#263; zeszytNie lubisz mnie?Prosz&amp;#281; bardzo, znielub moje sianoTych ludzi, t&amp;#261; gr&amp;#281;, to miejsce, gdzie to nagranoSiemano, regu&amp;#322;y gry hip-hop witamJa jad&amp;#281; grubo na bitachA za nied&amp;#322;ugo p&amp;#322;yta i kolejnaNie lubisz mnie - ustaw si&amp;#281; w kolejk&amp;#281;Obgryzaj paznokcie, [?] naklejk&amp;#281;Jak nikt nie patrzy poka&amp;#380; fuckaDosta&amp;#324; ze z&amp;#322;o&amp;#347;ci rakaZerwij plakat, pobij m&amp;#322;odszego brataWy&amp;#380;yj si&amp;#281;, klnij, zajeb bani&amp;#261; w powa&amp;#322;&amp;#281;Napizgaj si&amp;#281; towarem, i tak nie b&amp;#281;dziesz Guralem[x2]Nienawid&amp;#378; gr&amp;#281; a nie gracza powiedzia&amp;#322; Kaczy i GuralNa bit wkraczam, robi&amp;#281; to tak akuratCo wsk&amp;oacute;ram czas poka&amp;#380;e, czy si&amp;#281; sparz&amp;#281;Kontynuuj&amp;#281; sag&amp;#281;, potem zgarniam ga&amp;#380;&amp;#281;Nienawidzisz mnie? niech pomy&amp;#347;l&amp;#281; dlaczegoDlatego, &amp;#380;e chcia&amp;#322;by&amp;#347; a nie jestem twym koleg&amp;#261;Dlatego, &amp;#380;e jestem ze sk&amp;#322;adu PDG KartelA dla ciebie bullterrierem, ty dla mnie tylko hartemPos&amp;#322;uguj&amp;#281; si&amp;#281; fartem, by moje by&amp;#322;o na g&amp;oacute;rzeMam PDG szajk&amp;#281;, Kartel i jemu s&amp;#322;u&amp;#380;&amp;#281;Nawijam d&amp;#322;u&amp;#380;ej ni&amp;#380; wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; tych s&amp;#322;abych pajac&amp;oacute;wCo brzmi&amp;#261; na mikrofonie gorzej ni&amp;#380; dziwka na kacuNienawidzisz ch&amp;#322;opaku, leczysz swoje kompleksyMojego rapu s&amp;#322;uchasz non-stop studiuj&amp;#261;c tekstyGdy robi&amp;#281; z ch&amp;#322;opakami Meksyk, nie pizgaj beksyPog&amp;oacute;d&amp;#378; si&amp;#281; z tym faktem, i tak b&amp;#281;d&amp;#281; najlepszyB&amp;#281;d&amp;#281; policj&amp;#281; pieprzy&amp;#322;, za to te&amp;#380; mnie nie lubiszJak Pakt NATO - wi&amp;#281;&amp;#378; &amp;#322;&amp;#261;czy mnie i moich ludziJak szampan Dorato - jeste&amp;#347; tylko tanim chwytemI nudzisz, zr&amp;oacute;b sobie z nienawi&amp;#347;ci sznyt&amp;#281;My tu tworzymy elit&amp;#281;, dla nas hip-hop to &amp;#380;ycieChcia&amp;#322;by&amp;#347; tak brzmie&amp;#263; na bicie? nie da rady, &amp;#380;al mi ci&amp;#281;Gdy m&amp;oacute;j styl b&amp;#281;dzie l&amp;#347;ni&amp;#322; niczym s&amp;#322;o&amp;#324;ce w zenicieTy b&amp;#281;dziesz gni&amp;#322; w jakiej&amp;#347; norze gdy do trzech policz&amp;#281;1, 2, 3[x2]Nienawid&amp;#378; gr&amp;#281; a nie gracza powiedzia&amp;#322; Kaczy i GuralNa bit wkraczam, robi&amp;#281; to tak akuratCo wsk&amp;oacute;ram czas poka&amp;#380;e, czy si&amp;#281; sparz&amp;#281;Kontynuuj&amp;#281; sag&amp;#281;, potem zgarniam ga&amp;#380;&amp;#281;
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