
Killaz Group, To o nich i dla nich
Dzia&amp;#322;ac schematami,myslec stereotypami, Utartymi i&amp;#347;&amp;#263; drogami,by zatraci&amp;#263; sie w otch&amp;#322;ani, M&amp;oacute;wi&amp;#263; sloganami i pustymi symbolami, Dzie&amp;#324; w dzie&amp;#324;,udawa&amp;#263; &amp;#380;e jeste&amp;#347;my tacy sami, Zak&amp;#322;amani, Otoczeni swymi kokonami,odwr&amp;oacute;ceni plecami, Brne do przodu z kuzynami,zalewani informacjami i g&amp;#322;upotami, Przechodzimy przez &amp;#380;ycie,nie istotnymi skr&amp;oacute;tami, To dla tych,dla tych kt&amp;oacute;rzy dzis zbuntowani, Dla tych co przegrani,dla tych co zrezygnowani, &amp;#379;yciem rozczarowani,w beznadzieji zamotani, To dla nich,odzianych melancholii kolorami, Rozejrzyj sie w okolo ilu ich jest mi&amp;#281;dzy nami, Oni winni sobie sami &amp;#380;e na starcie juz przegrani, Uliczne &amp;#380;ycie rz&amp;#261;dzi si&amp;#281; tu w&amp;#322;asnymi prawami, Dziesi&amp;#281;ciolecia mi&amp;#281;dzy betonowymi p&amp;#322;ytami, Ze wsp&amp;oacute;&amp;#322;wi&amp;#281;ziniami, Betonu tubylcami,blok&amp;oacute;w niewolnikami, Jo&amp;#322;,to o nich i to dla nich, I dla reszty tego ludu,faszerowani bzdetami, Idiotyzmami, By nie byli zdolni myslec sami, Sami sobie stali si&amp;#281; katami, A pomy&amp;#347;le&amp;#263; &amp;#380;e byli wojownikami, To o nich i to dla nich, Do &amp;#380;ycia przystosowani,przej&amp;#281;ci swymi rolami, Przepe&amp;#322;nieni pragnieniami, To o nich i to dla nich, Przecie&amp;#380; kiedy&amp;#347; byli tacy sami, Wype&amp;#322;nieni idea&amp;#322;ami,dzis zoboj&amp;#281;tniali, To dla nich,wyboistymi szlakami szli mentalnie ot&amp;#281;piali, Psychicznie ociemniali,to o nich i to dla nich... Schematy wci&amp;#261;&amp;#380; te same,sekwencje ju&amp;#380; ograne, Idea&amp;#322;ey wy&amp;#347;wiechtane to wszystko juz nam znane, Wok&amp;oacute;&amp;#322; wszystko sprzedane,sprzedajne,zaprzedane, To jest tutaj normalne,dla wielu op&amp;#322;acalne, A &amp;#380;ycie radykalnie posuwa nas do czyn&amp;oacute;w, Kt&amp;oacute;rych by&amp;#347;my nie zrobili gdyby nie pod wp&amp;#322;ywem chwili, Fa&amp;#322;szywi przyjaciele s&amp;#261; i byli,i pewnie bed&amp;#261; &amp;#380;yli, Lecz nigdy w zgodzie ze mn&amp;#261;,czyli, Tak&amp;#380;e do nich kierowane to przes&amp;#322;anie, To o nich,to dla nich i niech tak pozostanie, A ka&amp;#380;dy z nas sam musi wybra&amp;#263; &amp;#380;yciow&amp;#261; droge, Czy i&amp;#347;&amp;#263; poboczem czy i&amp;#347;&amp;#263; na wprost przez ogie&amp;#324;, I mie&amp;#263; uniesion&amp;#261; g&amp;#322;owe w &amp;#347;wiecie gdzie ka&amp;#380;dy przechodzien mo&amp;#380;e sie okazac wrogiem, Musisz by&amp;#263; tego godzien,i na codzie&amp;#324;,musisz si&amp;#281; czu&amp;#263; mocny w tej grze, Bo z dnia na dzien zycie dalej toczy sie, Nie ka&amp;#380;dy tutaj wie co jest dobre a co z&amp;#322;e, Toczymy dalej gr&amp;#281;, poprost uprzetwac chcemy, Tak &amp;#380;y&amp;#263; jest trudno i dobrze o tym wiemy lecz tremy nie czujemy, Poprostu przetrwa&amp;#263; chcemy, Tak tu wygl&amp;#261;da &amp;#380;ycie ka&amp;#380;dego dnia pozdrowienia dla bia&amp;#322;as&amp;oacute;w, Saga jak zawsze trwa...
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