
Nag, A Alz Killz
Wsta&amp;#324; i walcz wsta&amp;#324; i walcz
Poka&amp;#380; im wszystkim na co kurwa ci&amp;#281; sta&amp;#263;
B&amp;#261;d&amp;#378; nieugi&amp;#281;ty i zawsze gotowy
Bo b&amp;#281;d&amp;#261; ci rzuca&amp;#263; pod nogi k&amp;#322;ody
Zobacz co zrobili z twoim otoczeniem
Z twoim domem &amp;#380;yciem i ziemi&amp;#261;
Nie wyro&amp;#347;nie ju&amp;#380; tutaj &amp;#380;adne drzewo
Przyjrzyj si&amp;#281; dobrze nie widzisz tego
Urbanizacja terenu wielkie elektrownie
Zabij&amp;#261; wszystko nie zostawi&amp;#261; wspomnie&amp;#324;
A by&amp;#322;o tu kurwa kiedy&amp;#347; tak pi&amp;#281;knie
Dop&amp;oacute;ki kto&amp;#347; nie powiedzia&amp;#322; - kurwa ja chc&amp;#281; wi&amp;#281;cej
Wyci&amp;#281;li wszystkie drzewa zabili zwierz&amp;#281;ta
Potrzebny nowy sklep gdzie&amp;#347; tak na &amp;#347;wi&amp;#281;ta
Przyjd&amp;#261; kurwy podreperuj&amp;#261; kas&amp;#281;
A p&amp;oacute;&amp;#378;niej wspomog&amp;#261; fundacj&amp;#281; POMOC LASOM
Kiedy twoje dzieci wyjd&amp;#261; na ulic&amp;#281;
Nie zobacz&amp;#261; ju&amp;#380; ptaka chyba &amp;#380;e w piwnicy
Ma&amp;#322;ego biednego i wypchanego
Dzieciom nie przeszkadza nie widzia&amp;#322;y go &amp;#380;ywego
Ska&amp;#380;enie &amp;#347;rodowiska testy na zwierz&amp;#281;tach
Czy nie masz tego dosy&amp;#263; tego kurestwa
Kiedy kto&amp;#347; ma obj&amp;#261;&amp;#263; wa&amp;#380;ne stanowisko
Interesuje si&amp;#281; ekologi&amp;#261; i dos&amp;#322;ownie wszystkim
Wszystkim co ma zwi&amp;#261;zek z biednymi zwierz&amp;#281;tami
P&amp;oacute;&amp;#378;niej ma to w dupie czas zacz&amp;#261;&amp;#263; polowanie
Jad&amp;#261; do lasu i strzelaj&amp;#261; do wszystkiego
Do wszystkiego co &amp;#380;yje i nie spierdala na drzewo
Bogaci politycy kurwy z zachodu
Zabijaj&amp;#261; te zwierz&amp;#281;ta tylko dla sportu
Nie wiedz&amp;#261; tylko kurwy &amp;#380;e &amp;#322;ami&amp;#261; zasady
Populacji w &amp;#347;rodowisku i biologicznej r&amp;oacute;wnowagi
Wypychaj&amp;#261; je p&amp;oacute;&amp;#378;niej i stawiaj&amp;#261; w mieszkaniu
Jak jest dopuszczalne takie zachowanie
Przecie&amp;#380; jest to &amp;#380;ywa historia tego &amp;#347;wiata
Nie niszczcie w sekund&amp;#281; tego co trwa&amp;#322;o lata
Niekt&amp;oacute;re gatunki ju&amp;#380; prawie nie istniej&amp;#261;
Mo&amp;#380;ecie to zmieni&amp;#263; genetyk&amp;#261; i chemi&amp;#261;
Ale jak si&amp;#281; b&amp;#281;dzie czu&amp;#322; na wp&amp;oacute;&amp;#322; sztuczny wilk
Pozbawiony instynktu przestrzeni i krwi
My&amp;#347;licie kurwa &amp;#380;e jeste&amp;#347;cie lepsi
A zwierz&amp;#281;ta s&amp;#261; g&amp;#322;upie i nie maj&amp;#261; my&amp;#347;li
Mylicie si&amp;#281; wy g&amp;#322;upie skurwysyny
Zabijaj&amp;#261;c zwierz&amp;#281;ta bez &amp;#380;adnej przyczyny
Dojebiemy wam za to damy po ryju
Sklepy z futrami zr&amp;oacute;wnamy z ziemi&amp;#261;
Wszystkie panie kt&amp;oacute;re chodz&amp;#261; w futrach
Mog&amp;#261; kurwa nie doczeka&amp;#263; jutra
B&amp;#281;dziecie wiedzia&amp;#322;y co czuj&amp;#261; ma&amp;#322;e norki
Kiedy je kto&amp;#347; morduje bez lito&amp;#347;ci
Musimy co&amp;#347; zrobi&amp;#263; nie mo&amp;#380;emy udawa&amp;#263;
Nie mo&amp;#380;emy my&amp;#347;le&amp;#263; &amp;#380;e to nie nasza sprawa !
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