
Donatan, Noc Kupały (feat. Tede)
Dokładnie tak Człowieku. Nie mylisz się - to Donatan i T.D.F Człowieku. 
O, Wielkie Joł. Tak jest. To Noc Kupały.

Dziś mamy Noc Kupały, Dożywotni Props zaczynamy,
Jesteśmy Słowianami, chodź z nami,
Koks się zgadza i hajs posypany. 
To nie Glam Rap, odpięta klamra, 
Będziesz miał to w piętach - taka prawda.
To ta moc, ta masakra jedno nocna, 
Wszystko zostaw, i co kurwa można? 
To ta jedna jedyna noc w roku, 
Jednak musimy ją przetrzymać, sprawdź obu.
Upadły Anioł krok bliżej grobu, 
Dziś jest okazja mamy dobry powód.
Jest Noc Kupały, Noc Świętojańska,
Będziemy mogli się upodlić na maxa. 
Słowiańska tradycja, 
Sprawdź w annałach. 
Słowiańska Polska robi hałas ! 

Czy deszcz leje, czy są upały, 
Słowiańskie flow, mamy Noc Kupały.
O, upadlamy się na legalu, 
Szaleństwo prastarych rytuałów.  x2 

Tańczyli przy ogniskach paląc ziele, 
Robisz to samo z soboty na niedziele.
Patrz w oczy Słowianom, są jakieś takie o, 
Jestem Warszawiakiem i mam jakieś takie flow.
Ta jedna noc, Noc Kupały, 
Przed nami odprawiamy rytuały.
Koleżanki puszczają wianki,
U Ciebie w mieście się puszczają Warszawianki. 
Nie przypierdalaj się, weź się zamknij, 
Taka tradycja, kurwa możesz sprawdzić.
Noc Kupały - wstukaj to w wiki, kliknij szukaj, potem sprawdź wyniki.
Ta impreza osiąga wyższy pułap,
Dostaje oficjalny status rytuał.
To wciąga, to takie nasze na maxa,
Zawsze jest w tym Słowiańska kultura. 

Czy deszcz leje, czy są upały, 
Słowiańskie flow, mamy Noc Kupały.
O, upadlamy się na legalu, 
Szaleństwo prastarych rytuałów.  

Nie chcę Cię podpuszczać, ale chodź, 
Przed nami ta najkrótsza noc. 
Weź swoją pannę, oderwij od lustra, 
Z kumplem się ustaw, będą tamte bóstwa. 
Chodź wpadaj, weźcie i weźcie ich, 
Zostawiam otwarte drzwi.
Nic z tego, nikt z tego nas nie wyrwie, 
I nie będzie niczego jak znowu przyjdę.
Robię Ci krzywdę? To przykre - odbij.
Będziemy robić, ile będziemy mogli. 
Kolejny wpis do historii, 
Dla paru gości dziś to jest bilet jednostronny. 
Po całości Słowiański temperament, 
Po całości pierdolić pały tępe, Amen.
Dziś mamy Noc Kupały, 
Tak to gramy T.D.F z Donatanem.

Czy deszcz leje, czy są upały, 



Słowiańskie flow, mamy Noc Kupały.
O, upadlamy się na legalu, 
Szaleństwo prastarych rytuałów.  x2 

Ta, wielu skurwysynów znowu będziesz pierdolić, że ten kawałek był o niczym.
Dlatego weź swój komputer, wpisz w wiki Noc Kupały i skumasz o co chodzi Człowieku.
To jest Słowiański przekaz. Donatan, T.D.F 2012.
Właśnie nie Człowieku, właśnie nie.

Donatan - Noc Kupały (feat. Tede) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/donatan-noc-kupaly-feat-tede-tekst-piosenki,t,636504.html

