
Proceder, Operacja prawda
Nigdy nie dla s&amp;#322;awy i nie dla pieni&amp;#281;dzy Lecz dla tych kt&amp;oacute;rzy &amp;#380;yj&amp;#261; na kraw&amp;#281;dzi Wiedz&amp;#261; co to honor i ambicja Na zawsze przez nich znienawidzona policja Nigdy nie dla s&amp;#322;awy nie opuszcz&amp;#281; Warszawy I serdecznych przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; od problem&amp;oacute;w i zabawy To s&amp;#322;owa o &amp;#380;yciu bez &amp;#380;adnej przesady Je&amp;#347;li jeste&amp;#347; turysta to zaczynasz mie&amp;#263; obawy Przejmujemy sprawy w swoje r&amp;#281;ce Normalne ch&amp;#322;opaki nie &amp;#380;adne odmie&amp;#324;ce Jeste&amp;#347; w porz&amp;#261;dku to ci&amp;#281; nie przekr&amp;#281;c&amp;#281; I nie m&amp;oacute;w do mnie stary bo ja jestem m&amp;#322;odzie&amp;#324;cem Prawdziwym MC z Grochowa ta dzielnica dobrze chowa Tu na Legie Warszaw&amp;#281; nie us&amp;#322;yszysz z&amp;#322;ego s&amp;#322;owa Po prostu Ewenement to ziomale z Ursynowa I ze &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cia Kacza okolice swe oznacza ZN on zawsze mi pomo&amp;#380;e ja wiem Czy w nocy czy w dzie&amp;#324; Czy pi&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; czy s&amp;#322;owem Proceder nie &amp;#322;ga wi&amp;#281;c prawd&amp;#281; ci powie Bo k&amp;#322;amstwa cz&amp;#322;owieku nie ma w naszej mowie Bowiem k&amp;#322;amie farmazoniarz kt&amp;oacute;ry si&amp;#281; wywy&amp;#380;sza Dla niego wpierdol to kara najni&amp;#380;sza Nic go nie oczyszcza w naszych oczach jest spalony Wiesz o kim mowa bananowiec pierdolony Nie b&amp;#261;d&amp;#378; zdziwiony wozi si&amp;#281; za hajs matki To rodzic pokrywa jego wszystkie wydatki &amp;#379;aden &amp;#347;mie&amp;#263; z KRP nie wsadzi go za kratki Pieni&amp;#261;dz wszystko za&amp;#322;atwi bo policja si&amp;#281; blatuje Tego nie zmieni&amp;#281; o tym rymuje W klimie dobrze si&amp;#281; czuje ale to ju&amp;#380; inna kwestia Proceder utrzymany w konwencji Molesta Lepiej to przemy&amp;#347;l i krytykowa&amp;#263; przesta&amp;#324; Nigdy nie dla s&amp;#322;awy i nie dla pieni&amp;#281;dzy Proceder prawda zawsze zwyci&amp;#281;&amp;#380;y Zjednoczona si&amp;#322;a warszawska ulica Niekt&amp;oacute;rych to razi a innych zachwyca Po&amp;#322;&amp;#261;czone si&amp;#322;y obu brzeg&amp;oacute;w Wis&amp;#322;y &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie po&amp;#322;udniowe groch&amp;oacute;w przekaz osobisty Trzeba jako&amp;#347; &amp;#380;y&amp;#263; w &amp;#347;wiecie pe&amp;#322;nym nienawi&amp;#347;ci Wok&amp;oacute;&amp;#322; same walki ka&amp;#380;dy ka&amp;#380;dego czy&amp;#347;ci Wiadomo jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko tylko &amp;#347;lepy si&amp;#281; &amp;#322;udzi &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie po&amp;#322;udnie rymy dla moich ludzi Nigdy nie prowokuj bo gniew si&amp;#281; obudzi Bananowc&amp;oacute;w ostudzi szybko i dok&amp;#322;adnie Wtedy si&amp;#281; oka&amp;#380;e komu w&amp;#322;os z g&amp;#322;owy spadnie Kto kogo okradnie zapami&amp;#281;taj to zdanie Proceder nie jest dla was dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w przes&amp;#322;anie Ulicznym s&amp;#281;pom pozostaje czekanie Od zarobku do zarobku jako&amp;#347; &amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281; udaje Policja obserwuje jest na horyzoncie Teraz z ch&amp;#322;opakami trzeba si&amp;#281; zanurzy&amp;#263; w joincie W jakim&amp;#347; przytulnym k&amp;#261;cie Wiesz o czym mowa Dobra jest dla nas ka&amp;#380;da klatka schodowa Skunina zawsze w gar&amp;#347;ci do zjarania gotowa Tutaj nie znajdziesz &amp;#380;adnego podrabiania Uliczni wojownicy Klima nasz styl nawijania Realna rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; bez &amp;#380;adnego &amp;#322;gania Hada i Kacza to jest nie do skopiowania Jeszcze jedna rzecz zanim powiem finito Uwaga na wszystkich &amp;#347;wiadk&amp;oacute;w incognito Kr&amp;#261;&amp;#380;a po ulicach s&amp;#261; gro&amp;#378;niejsi ni&amp;#380; kopyto Na twarzach maj&amp;#261; wypisane policyjne z&amp;#322;o Nigdy nie dla s&amp;#322;awy i nie dla pieni&amp;#281;dzy Lecz dla tych kt&amp;oacute;rzy &amp;#380;yj&amp;#261; na kraw&amp;#281;dzi Wiedz&amp;#261; co to honor i ambicja Na zawsze przez nich znienawidzona policja
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