
Killaz Group, Z.G.R.
Yo ZGR, PDG, Pozna&amp;#324;, KoszalinNa jednej fali Gural, Kaczy4P i Onil sprawd&amp;#378; to skurwysynu[x2]To jest zorganizowana grupa rapowa(ZGR) to jest zorganizowana grupa rapowa(ZGR) to jest zorganizowana grupa rapowaZ konkretnym planem, kt&amp;oacute;ry trzeba wykona&amp;#263;Grupa rapowa dobrze uzbrojona jest nowaDostawa bit&amp;oacute;w dok&amp;#322;adamy s&amp;#322;owaJak bokser w ring tu wchodzimy i dodajTrzymamy prym to ci od mikrofonaKonkretny team musisz to stestowa&amp;#263;Zamiast giwery browar ju&amp;#380; chodzi g&amp;#322;owaNast&amp;#281;pny napad trzeba zaplanowa&amp;#263;Wchodzi przecie&amp;#380; w gr&amp;#281; nowa produkcja rapowaGrupa rapowa dobrze uzbrojonaZobacz stuprocentowaustawka jest zgrana o takdobrze dobrana nawijka jest tu ch&amp;#322;opakTe&amp;#380; ju&amp;#380; stestowana musisz si&amp;#281; przekona&amp;#263;Razem chod&amp;#378; ci poka&amp;#380;eCo jest drogowskazem naszymWa&amp;#380;ny jest przekaz nie wa&amp;#380;ne zakazyObrazy z &amp;#380;ycia przelane na frazyWe&amp;#378; ziomek to przyczaj czy nie kumasz bazy?To jak zapasy na ulicy skuteczneOnil, 4P niebezpieczni wiecznieTo jest nasz stylOrygina&amp;#322; bezsprzecznieZGR, PDG jest podw&amp;oacute;jne pierdolni&amp;#281;cieKumasz?Zorganizowana rapowa grupa o charakterze zbrojnymjest bit, rym i nic ju&amp;#380; nie powstrzyma wojnyKa&amp;#380;dy specem we w&amp;#322;asnym fachuLos nie by&amp;#322; hojny zn&amp;oacute;w na robocieCho&amp;#263; do zarobienia na krocieSpr&amp;oacute;buj dociec ka&amp;#380;dy ma sw&amp;#261; rol&amp;#281; w tej firmieMusz&amp;#281; by&amp;#263; hazardzist&amp;#261; jak w gor&amp;#261;czce Val Kilmer&amp;#380;ycie jest filmem raczej bez happy enduZe strony naszej nie uraczysz najmodniejszych trend&amp;oacute;wW tym rapie jest pasja, ten duch, kt&amp;oacute;ry w nas wst&amp;#261;pi&amp;#322;M&amp;oacute;wi nawijaj, pilnuje &amp;#380;ebym nie zw&amp;#261;tpi&amp;#322;Wpadki omijaj i gadaj prawd&amp;#281; jak zawszeJak dobr&amp;#261; lekcj&amp;#281; traktuj ka&amp;#380;d&amp;#261; pora&amp;#380;k&amp;#281;Mam swoj&amp;#261; sekcj&amp;#281; wataszk&amp;#281;Omi&amp;#324; konteksty to z nimi dzisiaj robi&amp;#281; tutaj sajgon i mexykKaczy i Gural, Maja i Onil taa, z zadaniem do wykonaniaKo&amp;#324;cz&amp;#281;, bo czas ju&amp;#380; goni, serio[x2]To jest zorganizowana grupa rapowa(ZGR) to jest zorganizowana grupa rapowa(ZGR) to jest zorganizowana grupa rapowaZ konkretnym planem, kt&amp;oacute;ry trzeba wykona&amp;#263;To jest zorganizowana grupa rapowaZ konkretnym planem, kt&amp;oacute;ry trzeba wykona&amp;#263;Z powa&amp;#380;n&amp;#261; misj&amp;#261; wje&amp;#380;d&amp;#380;amy zgarniamy wszystkoW tym fachu ka&amp;#380;dy z nas jest profesjonalist&amp;#261;Z list&amp;#261; gdzie wykre&amp;#347;lam kolejne nazwiskoNast&amp;#281;pnego z tych, co my&amp;#347;leli, &amp;#380;e nas zniszcz&amp;#261;Wyjd&amp;#378; st&amp;#261;d i nie trzaskaj drzwiami za sob&amp;#261;Masz do czynienia z zorganizowan&amp;#261; rapow&amp;#261; grup&amp;#261;Maj&amp;#261; nas pod lup&amp;#261;My&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e udupi&amp;#261; w jedn&amp;#261; szuflad&amp;#281; wrzuc&amp;#261;Zaszkodz&amp;#261; jak nikotyna p&amp;#322;ucomI niech se nuc&amp;#261; pod nosem swoje g&amp;oacute;wnoMikrofon to m&amp;oacute;j bat b&amp;#281;d&amp;#281; ch&amp;#322;osta&amp;#322; r&amp;oacute;wnoNapad na studio o tym przeczytasz jutroZorganizowana grupa rapowa p&amp;oacute;&amp;#322;nocZosta&amp;#322;e&amp;#347; w tyle, m&amp;oacute;wi si&amp;#281; trudnoZGR i PDG, bo to po prostu r&amp;oacute;wno&amp;#347;&amp;#263;To jest zorganizowana grupa rapowa&amp;#380;eby co&amp;#347; osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; trzeba ci&amp;#281;&amp;#380;ko pracowa&amp;#263;Decyzje podejmowa&amp;#263; w mig i nie &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263; ichStyl szlifowa&amp;#263; i rym &amp;#322;adowa&amp;#263; w bitNa przek&amp;oacute;r propagandowym tubom cz&amp;#322;owiekuNios&amp;#281; to klubom nie grajcie tego przed 22Nios&amp;#281; to tubom nios&amp;#281; to subwooferomJad&amp;#281; z gadk&amp;#261; szczer&amp;#261; niech ten rap dociera do tychNa kt&amp;oacute;rych m&amp;oacute;wi&amp;#261; koty i do tych pi&amp;#281;knych pa&amp;#324;Co maj&amp;#261; par&amp;#281; mi&amp;#281;snych da&amp;#324; tam gdzie dupaTo ta rapowa grupa &amp;#347;ci&amp;#347;le zorganizowanaPrzy tym g&amp;oacute;wnie trz&amp;#281;sie mi&amp;#281;sem nawet twoja mamaA tw&amp;oacute;j tata trenuje karkiemKa&amp;#380;da &amp;#322;ania okupuje parkietTo kr&amp;oacute;luje tak jak czarny marketTo bryluje jak fingiel z brylantemMam ten podw&amp;oacute;jny tandem z t&amp;#322;ustym blantemCzy t&amp;#322;ustym autem ganiaszCzy walisz z butaZorganizowana rapowa grupa(ZGR) zorganizowana rapowa grupa(ZGR) zorganizowana
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