
Proceder, Wi
Proceder korporacja prezentuje to co widzi To co czuje w &amp;#347;wiecie w kt&amp;oacute;rym ka&amp;#380;dy ryzykuje Jak przetrwa&amp;#263; nie znale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; poni&amp;#380;ej pu&amp;#322;apu Prawdziwe oblicza tylko warszawskiego rapu Odwrotnie ni&amp;#380; wszyscy nie szukamy rozg&amp;#322;osu Z dala od frajerstwa &amp;#380;yj&amp;#261;cego z donosu Idziemy swoj&amp;#261; drog&amp;#261; ku przeciwno&amp;#347;ciom losu &amp;#379;ycie pokazuje nam jak unika&amp;#263; ciosu S&amp;#322;uchaj&amp;#261;c twego g&amp;#322;osu &amp;#380;yciowej intuicji Na zawsze w naszych sercach nienawi&amp;#347;&amp;#263; do policji Wed&amp;#322;ug starych tradycji w poszukiwaniu farta Czekam a&amp;#380; do mnie odwr&amp;oacute;ci si&amp;#281; karta To gra zwana &amp;#380;yciem to gra stawki warta Zwyk&amp;#322;a opowie&amp;#347;&amp;#263; na faktach oparta Maj&amp;#261;ca przes&amp;#322;anie dla nas wielkie znaczenie To jest dla ziomali co nie p&amp;oacute;jd&amp;#261; w zapomnienie Ci&amp;#261;gle nik&amp;#322;e szanse na &amp;#380;yciowe powodzenie Ci&amp;#261;gle sytuacje podnosz&amp;#261;ce ci&amp;#347;nienie Zwyk&amp;#322;a szara rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; i tysi&amp;#261;ce k&amp;#322;opot&amp;oacute;w Zm&amp;#281;czone twarze spracowanych robot&amp;oacute;w Co nas maj&amp;#261; za idiot&amp;oacute;w a sami poch&amp;#322;oni&amp;#281;ci codzienno&amp;#347;ci&amp;#261; Broni&amp;#261;cy si&amp;#281; zazdro&amp;#347;ci&amp;#261; Czy przetrwaj&amp;#261; dalej nie wiem jest to dla mnie w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci&amp;#261; &amp;#379;yjemy po swojemu i we w&amp;#322;a&amp;#347;ciwym gronie Wiem &amp;#380;e prawda zawsze jest po naszej stronie Przej&amp;#347;&amp;#263; przez wszystko z twarz&amp;#261; cho&amp;#263; nie zawsze &amp;#322;atwo jest Bez wyj&amp;#261;tku ka&amp;#380;dy musi przej&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;ycia test Schowany gdzie&amp;#347; g&amp;#322;&amp;#281;boko w ramionach przeci&amp;#281;tno&amp;#347;ci &amp;#379;yj&amp;#261;c w ci&amp;#261;g&amp;#322;ej niepewno&amp;#347;ci na tle ludzkiej pazerno&amp;#347;ci Tak przez &amp;#380;ycie razem z ziomkiem kt&amp;oacute;ry zawsze ci pomorze Chron Proceder dobry Bo&amp;#380;e Bo nigdy nie wiadomo co przydarzy&amp;#263; nam si&amp;#281; mo&amp;#380;e Co nast&amp;#281;pny dzie&amp;#324; przyniesie Wiesz o czym m&amp;oacute;wi&amp;#281; je&amp;#347;li &amp;#380;yjesz w ci&amp;#261;g&amp;#322;ym strachu w ci&amp;#261;g&amp;#322;ym stresie Tak jak ja na marginesie Je&amp;#347;li tobie tak jak mi twoj&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; jest nie znana I bli&amp;#380;ej nie zbadana je&amp;#347;li czujesz &amp;#380;e mie&amp;#263; honor to najwi&amp;#281;ksza wygrana Zrozum to bo potem mo&amp;#380;e nie by&amp;#263; ju&amp;#380; odwrotu Stracisz wszystko w naszych oczach nie unikniesz k&amp;#322;opot&amp;oacute;w Wielu takich co m&amp;oacute;wi&amp;#322;o ziomek nigdy nie zawiod&amp;#281; Nasza grupa ro&amp;#347;nie w si&amp;#322;&amp;#281; nie zwa&amp;#380;a na przeszkod&amp;#281; To tylko puste s&amp;#322;owa dla nas bez znaczenia I tak b&amp;#281;dziemy szli w kierunku przeznaczenia Pele Kaczy - Proceder tak jak wi&amp;#281;&amp;#378; braterska &amp;#379;adna si&amp;#322;a na &amp;#347;wiecie nie zmusi nas do pos&amp;#322;usze&amp;#324;stwa Do granic szale&amp;#324;stwa i w&amp;#322;asnego rozs&amp;#261;dku Pami&amp;#281;taj by przed samym sob&amp;#261; zawsze by&amp;#263; w porz&amp;#261;dku Ref.x4 Tam gdzie s&amp;#322;o&amp;#324;ce nie dociera - Proceder Ulica &amp;#380;ywi leczy i ubiera - Proceder Na zawsze wi&amp;#281;&amp;#378; przyja&amp;#378;ni kt&amp;oacute;ra nigdy nie umiera S&amp;#322;uchasz Procedera s&amp;#322;uchasz s&amp;#322;uchasz Procedera Na zawsze w tym sk&amp;#322;adzie
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