
Killaz Group, Panie policjancie
Nazwisko, adres, data urodzenia Nazwisko, adres, data urodzenia Nazwisko, adres, data urodzenia formu&amp;#322;a taka sama to si&amp;#281; tutaj nie zmienia. Panie policjancie czym si&amp;#281; panu narazi&amp;#322;em Porz&amp;#261;dek publiczny mo&amp;#380;e znowu zak&amp;#322;&amp;oacute;ci&amp;#322;em Co zrobi&amp;#322;em? B&amp;#322;&amp;#281;dem by&amp;#322;o, &amp;#380;e si&amp;#281; urodzi&amp;#322;em Przecie&amp;#380; nie atakowa&amp;#322;em, tylko si&amp;#281; broni&amp;#322;em Jednak zawini&amp;#322;em, mo&amp;#380;e zbyt pewny by&amp;#322;em Swego i honoru mego m&amp;#322;odego Masz atut u pasa, mo&amp;#380;esz mnie nim uderzy&amp;#263; Lecz i tak nikt nie b&amp;#281;dzie chcia&amp;#322; w to uwierzy&amp;#263; Liter&amp;#261; prawa, mo&amp;#380;esz k&amp;#322;ama&amp;#263; w &amp;#380;ywe oczy W niebieskim mundurze ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e ci naskoczy&amp;#263; Spluwa i czapka nasuni&amp;#281;ta na czo&amp;#322;o Jak idziesz po ulicy wszyscy boj&amp;#261; si&amp;#281; woko&amp;#322;o Powiniene&amp;#347; mnie broni&amp;#263;, ty mnie atakujesz Z powinno&amp;#347;ci swoich &amp;#378;le si&amp;#281; wywi&amp;#261;zujesz Jeste&amp;#347; moim wrogiem i ja tego nie rozumiem Przecie&amp;#380; p&amp;#322;ace podatek kt&amp;oacute;ry ciebie utrzymuje Ile razy z&amp;#322;o rz&amp;#261;dzi&amp;#322;o pod mym blokiem Zanim ty przyjecha&amp;#322;e&amp;#347; swoim radiowozem Lecz ty inaczej okazujesz m&amp;#281;stwo I zwyci&amp;#281;stwo odnosi z&amp;#322;o A spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo niech si&amp;#281; samo broni Nic dziwnego, &amp;#380;e pierdole zakaz posiadania broni Panie policjancie co ja z&amp;#322;ego zrobi&amp;#322;em Niech mi pan powie czym si&amp;#281; znowu narazi&amp;#322;em A ty idziesz na mecz swojej dru&amp;#380;yny Patrzysz a tu stoj&amp;#261; ju&amp;#380; niebieskie skurwysyny To policja oni maj&amp;#261; nas wszystkich chroni&amp;#263; Lecz za cz&amp;#281;sto u&amp;#380;ywaj&amp;#261; swojej pierdolonej broni Niespodziewanie mo&amp;#380;esz znale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; w wi&amp;#281;zieniu Tylko dlatego, &amp;#380;e krzywo usiad&amp;#322;e&amp;#347; na siedzeniu Masz prawo do milczenia bo wszystko co powiesz Mo&amp;#380;e zosta&amp;#263; wykorzystane przeciwko tobie Panie policjancie czy pan wreszcie to zrozumie Jest pan takim samym cz&amp;#322;owiekiem jak ka&amp;#380;dy w t&amp;#322;umie W t&amp;#322;umie ludzi kt&amp;oacute;rzy maj&amp;#261; tutaj w&amp;#322;asne problemy A policja nie jest taka dobra i my o tym wiemy Wiemy jakie s&amp;#261; spisywania za nic powody Tylko dlatego, &amp;#380;e cz&amp;#322;owiek jest tak bardzo m&amp;#322;ody 48 godzin w celi ci nie zaszkodzi Nie b&amp;#281;dziesz ju&amp;#380; tak p&amp;oacute;&amp;#378;no po robocie nigdy chodzi&amp;#322; Panie policjancie czy pan nie ma imienia Czy pan nie ma godno&amp;#347;ci, honoru i sumienia Widocznie pensja policjanta jest zbyt ma&amp;#322;a Trzeba bra&amp;#263; &amp;#322;ap&amp;oacute;wki &amp;#380;eby &amp;#380;ona nie p&amp;#322;aka&amp;#322;a Ej, ty, co tu robisz ? Szkie&amp;#322; zadaje ci to pytanie Czy idziesz za p&amp;oacute;&amp;#378;no idziesz ulic&amp;#261; Czy stoisz z ekip&amp;#261; w bramie To jak jedno&amp;#347;&amp;#263; funkcjonariusz i prowokowanie Spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo mu ufa i wielu mu wierzy Lecz pierdoli go ka&amp;#380;dy z grunwaldzkich &amp;#380;o&amp;#322;nierzy Bo &amp;#380;y&amp;#263; w zgodzie z policj&amp;#261; jest trudno I nie mo&amp;#380;na si&amp;#281; brata&amp;#263; ze sprzedajn&amp;#261; kurw&amp;#261; Ludzie wierz&amp;#261; w twoj&amp;#261; prawo&amp;#347;&amp;#263; i uczciwo&amp;#347;&amp;#263; To co ty nam prezentujesz to nie pierdolona mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Brak szacunku dla ciebie wywo&amp;#322;uje tw&amp;#261; agresje Pragniesz kontrolowa&amp;#263; ka&amp;#380;dego w tym mie&amp;#347;cie Gdy przeje&amp;#380;d&amp;#380;a policja powiniene&amp;#347; si&amp;#281; uspokoi&amp;#263; A ty panicznie, panicznie si&amp;#281; ich kurwa boisz Policjancie powinien pan by&amp;#263; spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa przyjacielem A dla spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwa jest zwyk&amp;#322;ym skurwielem Ref.
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