
Killaz Group, Raz w tym mie
Robi&amp;#281; w tym mie&amp;#347;cie rap i dbam o to 
By &amp;#380;aden track nie by&amp;#322; jak nieudany gag cioto 
Skorpion to m&amp;oacute;j znak zodiaku 
I cho&amp;#263; czasem peklu brak, ja nie sprzedam tego rapu, tak 
PDG, K do G, to m&amp;oacute;j nie&amp;#347;miertelny sk&amp;#322;ad 
A w tej grze, nie zamierzam dawa&amp;#263; z&amp;#322;ych czy dobrych rad 
&amp;#379;ycia sam nauczy ci&amp;#281; ten agresywny &amp;#347;wiat 
Ka&amp;#380;dy kroczy w labiryncie zalet i wad 
&amp;#346;rodkowy palec mam dla tych, co walcz&amp;#261; o sejmowe mandaty 
Szmaty 
A zwyk&amp;#322;y cz&amp;#322;owiek tyra na dwie zmiany &amp;#380;eby sp&amp;#322;aci&amp;#263; raty 
By nie straci&amp;#263; pracy, by nie straci&amp;#263; chaty 
Bo zn&amp;oacute;w podnie&amp;#347;li czynsz, czy wybra&amp;#263; gzyms 
Skoczy&amp;#263; i zapomnie&amp;#263; si&amp;#281; w tym, czy nadal kroczy&amp;#263; t&amp;#261; &amp;#347;cie&amp;#380;k&amp;#261; 
Jeden kiedy&amp;#347; mi gada&amp;#322; - przecie&amp;#380; nie jest tak ci&amp;#281;&amp;#380;ko 
Bieda &amp;#347;ciele si&amp;#281; g&amp;#281;sto, z takiej jestem dzielnicy 
Z takiej jestem rodziny, takiej jak ty skurwysyny 
Ja mam dum&amp;#281; i rymy, ty nie masz nic 
Dla ciebie pozostawiam brak godno&amp;#347;ci i kicz 
Wi&amp;#281;c id&amp;#378; ch&amp;#322;opcze, zabierz ze sob&amp;#261; swoje warto&amp;#347;ci 
Tutaj nikt ci&amp;#281; nie poprze, tutaj nie ma lito&amp;#347;ci, dobrze 
Tutaj nie ma lito&amp;#347;ci, dobrze 
Robi&amp;#281; w tym mie&amp;#347;cie rap i dbam o to 
By nie upa&amp;#347;&amp;#263; twarz&amp;#261; w b&amp;#322;oto 
Robi&amp;#281; to w&amp;#322;a&amp;#347;nie po to 
S&amp;#322;&amp;oacute;w potok p&amp;#322;ynie w PDG szkole 
By&amp;#263; gotowym na potop jak Noe 
Czego tu by&amp;#263; pewnym, chyba tylko tego, &amp;#380;e wci&amp;#261;&amp;#380; bij&amp;#261; b&amp;#281;bny 
Mie&amp;#263; nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e to nie trud daremny 
Bum kolejny, nie zatraci&amp;#263; siebie goni&amp;#261;c bejmy 
Rap to nie tylko fame i kr&amp;oacute;lewny 
To ci&amp;#261;g bezsennych nocy, bezwzgl&amp;#281;dnych mocy 
Kiedy bezsens w &amp;#347;wiat wkroczy pora si&amp;#281; jednoczy&amp;#263; 
Pora spojrze&amp;#263; prawdzie w oczy 
Tylko tam gdzie kroczysz jeste&amp;#347;, czas jest testem 
Jestem, pozostan&amp;#281; tym kim by&amp;#322;em 
Cho&amp;#263; szmat drogi przeby&amp;#322;em, w chuj si&amp;#281; zmieni&amp;#322;em 
Jak rak ty&amp;#322;em - si&amp;#281; nie wycofam 
Ani jak krab bokiem - '06 b&amp;#281;dzie rap rokiem 
Stoj&amp;#281; pod blokiem, gadam pod Bogiem 
Idzie joint w obieg, robi&amp;#281; krok w ogie&amp;#324; 
Wiesz, nikt nie m&amp;oacute;wi&amp;#322;, &amp;#380;e b&amp;#281;dzie r&amp;oacute;&amp;#380;owo 
To K do G, rymy pakowane pr&amp;oacute;&amp;#380;niowo 
Masz tu szczer&amp;#261; i hardkorow&amp;#261; nagrywk&amp;#281; now&amp;#261; 
My jedziemy przez rozgrywk&amp;#281; &amp;#380;yciow&amp;#261; 
PDG drog&amp;#261;, z gorzk&amp;#261; &amp;#380;o&amp;#322;&amp;#261;dkow&amp;#261; 
To wolne s&amp;#322;owo tworzy moj&amp;#261; osobowo&amp;#347;&amp;#263; 
Robi&amp;#281; w tym mie&amp;#347;cie rap jakby nie mia&amp;#322;o by&amp;#263; jutra 
Wchodz&amp;#281; jak chudra, trzymam jak kutwa co pyta&amp;#322; 
Robi&amp;#281; w tym mie&amp;#347;cie rap, bo ten luz mam w [?] 
I jak ka&amp;#380;dy po trochu licz&amp;#281; na fuksa 
C&amp;oacute;&amp;#380;, dbam o to, by ka&amp;#380;dy track by&amp;#322; jak z&amp;#322;oto 
By styl robi&amp;#322; kocio&amp;#322;, kiedy hamulce zawodz&amp;#261; 
Kiedy p&amp;#281;dz&amp;#281; jak poci&amp;#261;g, sun&amp;#281; bez trzymanki 
Tu chodzi o pekiel? wychodz&amp;#261;c za sob&amp;#261; drzwi zamknij 
We&amp;#378; si&amp;#281; ogarnij, opanowa&amp;#322;em twoje hi-fi 
Jak ptaki karmi, klik-klak lepiej padnij 
To PDG, podziemne &amp;#380;ycia soundtrack 
Jak Niki Lauda jad&amp;#281; po bandach 
Wchodz&amp;#281; na janka, jak Young Mouth 
Siedz&amp;#281; przy browarach i t&amp;#322;ustych blantach 
(Pi&amp;#261;ty element) niezmieniony wariant 
I tak wracam jak karma, jak dejavu 
Shellerini, Killaz Group 
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