
Killaz Group, Zza szyb automobilu
To by&amp;#322; &amp;#347;wiat zza szyb automobiluSpokojna ulica osiedlowa - zza rogu wyje&amp;#380;d&amp;#380;a korow&amp;oacute;dWida&amp;#263; ju&amp;#380; &amp;#347;wiat&amp;#322;a samochod&amp;oacute;wTo ca&amp;#322;a moja wiara, wi&amp;#281;c wsiadam bez wahaniaW planach impreza gdzie nie zabraknie jaraniaWpasowany w siedzenia, dostaje blanta do r&amp;#281;kiWszystko light-back'owe kiedy na niebie jest wielkiDzi&amp;#281;ki ch&amp;#322;opaki za prze&amp;#380;yte takie chwileja zawsze to doceni&amp;#281; - przecie&amp;#380; nie jestem debilemKierowca najarany popierdala jak szalonyA szara rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; przelatuje z ka&amp;#380;dej stronyJa w szyb&amp;#281; wpatrzony na migaj&amp;#261;ce obrazykt&amp;oacute;re widzia&amp;#322;em chyba ju&amp;#380; po kilkadziesi&amp;#261;t razyBezduszne osiedla, betonowe lasyI ludzie w ci&amp;#261;g&amp;#322;ej pogoni za odrobin&amp;#261; kasyAle c&amp;oacute;&amp;#380; takie czasy - tego si&amp;#281; nie wybieraA ka&amp;#380;dy m&amp;#322;ody kuzyn, to co ja m&amp;oacute;wi&amp;#281; popieraTo by&amp;#322; &amp;#347;wiat zza szyb automobiluDzi&amp;#347; wyj&amp;#261;tkowy wiecz&amp;oacute;r, ze mn&amp;#261; ca&amp;#322;a ferajnaBrowary i jumanji, w furze pizga i saidaZ kuzyn&amp;oacute;w t&amp;#322;um zgromadzony, przybite piony&amp;#346;ciemniasz - jeste&amp;#347; do&amp;#380;ywotnio zwolnionyZ pokazywania si&amp;#281; w polu naszego wzrokuU mnie w bloku - takie problemy na ka&amp;#380;dym krokuTu nikt si&amp;#281; nie pierdoli, z takimi jak my, bia&amp;#322;asamiDziwki do piachu - jak to by&amp;#322;o powiedzianeJa na zawsze pozostan&amp;#281; z kuzynami na bujaniejak legia cudzoziemska stacjonuje na GujanieNie obchodzi mnie jebanie, bo jestem graczemI na rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; nietrze&amp;#378;wym okiem patrz&amp;#281;Moim tortem i to ja mam rekordemMam swoj&amp;#261; eskort&amp;#281; - w kabinie ca&amp;#322;&amp;#261; pierdolon&amp;#261; hord&amp;#281;Wszyscy dr&amp;#261; mord&amp;#281;, bo muza na maksaBrowar&amp;oacute;w jest kasta - zachodnia dynastiaTy gdzie jest kasa - ca&amp;#322;onocna trasaPi&amp;#261;tkowa przeja&amp;#380;d&amp;#380;ka po betonowych lasachJa w takich czasach polegam na bia&amp;#322;asachPi&amp;#261;tkowa przeja&amp;#380;d&amp;#380;ka po betonowych lasachTo by&amp;#322; &amp;#347;wiat zza szyb automobiluObrazy uciekaj&amp;#261; nagle z podw&amp;oacute;jn&amp;#261; szybko&amp;#347;ci&amp;#261;Dymi&amp;#261;c wydechowe rury oraz z p&amp;#322;uc zwinno&amp;#347;ci&amp;#261;Sprawd&amp;#378; wi&amp;#281;c kuzyna jak testuje twoja bryk&amp;#281;Przechyl sobie butl&amp;#281; kiedy ja zabijam nud&amp;#281;Bo dzi&amp;#347; pojedziemy tam gdzie dobry klimat znamDymisz ze mn&amp;#261; skr&amp;#281;ta, czy mam wypali&amp;#263; sam?Zbijam kraw&amp;#281;&amp;#380;niki - jeszcze kogo&amp;#347; zabieramyW&amp;#322;a&amp;#347;nie stoj&amp;#261; przy ulicy, kosz&amp;#261; blanta wi&amp;#281;c zwalniamyNie trzaska&amp;#263; drzwiami, bo wysiadka, kumamy?Gasz&amp;#281; reszt&amp;#281; filtra, wrzucam bieg i wyruszamyMijamy blokowiska, energia z wszystkich tryskaProcenty prosto z puszek, wlatuj&amp;#261; ju&amp;#380; do pyskaSzyby uchylone, lecz gor&amp;#261;co jak w piekleTo tym lepiej dla nas - alkohol mocniej sieknieHumor za&amp;#322;apany a to jest dla nas wszystkimSkr&amp;#281;t mistrz to klepnie w ty&amp;#322;ek rowerzystkiMo&amp;#380;na zapi&amp;#261;&amp;#263; pasy, widz&amp;#281; du&amp;#380;e dziury w drodzeChyba, &amp;#380;e wolicie zary&amp;#263; klatk&amp;#261; w tapicerk&amp;#281;Tak my&amp;#347;la&amp;#322;em, z dwojga z&amp;#322;ego wybierzecie trzecieDodam wi&amp;#281;cej gazu - uniesiemy si&amp;#281; w powietrzeTo by&amp;#322; &amp;#347;wiat zza szyb automobiluPos&amp;#322;uchaj tego stylu synuTo &amp;#347;wiat widziany zza szyb automobilu synuI nie powstrzymasz tego synuTych hardcorowych rym&amp;oacute;wP&amp;#322;yn&amp;#261;cych w &amp;#380;y&amp;#322;ach p&amp;#322;yn&amp;oacute;wGdy razem z kuzynami jedziemy czterema k&amp;oacute;&amp;#322;kamiI z kobietami, i innymi pasa&amp;#380;eramiJedziemy dwoma furamiG&amp;oacute;ral i Tomal szoferamiWymy&amp;#347;laj&amp;#261; gdzie jecha&amp;#263;Jaki Goro Canno wymy&amp;#347;li&amp;#322; walk&amp;#281; nad TatramiTaaa, my w muzie zas&amp;#322;uchani, kiwamy g&amp;#322;owamiSzacunek dla wszystkich, kt&amp;oacute;rzy zawsze byli z namiZawsze przez nich wspieraniWi&amp;#281;c zrobimy to dla nichSagi kontynuacjaTemu jeste&amp;#347;my oddaniTeraz wspomagani, prawdziwymi graczamiZ bit sk&amp;#322;adem konexi&amp;#261; oni zawsze pod uwag&amp;#281; brani przez nasDlaczego? bo s&amp;#261; nam dobrze znanija nigdy nie przestan&amp;#281;, nie przejmuj&amp;#281; si&amp;#281; kl&amp;#261;twamiCi&amp;#261;g&amp;#322;a wojna z wrogamiLecz dzisiaj nie zajmuj&amp;#281; si&amp;#281; ostrymi wra&amp;#380;eniamiRaczej woja&amp;#380;ami, pozna&amp;#324;skimi ulicamiNa to jeste&amp;#347;my skazaniSko&amp;#324;czymy w knajpie, najebani procentamiCho&amp;#263; jutro niekt&amp;oacute;rzy obudz&amp;#261; si&amp;#281; skacowaniTo tak tu wygl&amp;#261;da &amp;#380;ycie zza szyb wieczoramiCzasami
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