
Analogia, Kobia
Na co przyklei&amp;#322;a&amp;#347; te rz&amp;#281;sy? Na butapren? Daj spok&amp;oacute;j dziewczyno i tak nie jeste&amp;#347; wampem. Czym podkre&amp;#347;li&amp;#322;a&amp;#347; oczy? Akwarel&amp;#261;? We&amp;#378; odbij dziewczyno to nie tw&amp;oacute;j rejon. Nie wystarczy na siebie wyla&amp;#263; wode, chyba z myd&amp;#322;em Mimo &amp;#380;e powietrze z jodem chyba rzygne. Modelki 15-stki na twarzach maski Barwy wojenne s&amp;#261; nawet odblaski Pewnie z akcji &quot;bezpieczna droga do szko&amp;#322;y&quot; Ee tam nie b&amp;#281;d&amp;#281; na to marnowa&amp;#322; ca&amp;#322;ej strony Ca&amp;#322;ej strofy co ty to jest nic Dziewczyny potrafi&amp;#261; mie&amp;#263; du&amp;#380;o gorsze loty-to te dni &amp;#347;cina jak ??? jak bia&amp;#322;ko na patelni I puszczaj&amp;#261; niekt&amp;oacute;rym kobia&amp;#322;kom nerwy Nie skumasz kiedy i dostaniesz boksa w jajko Odpu&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;artom jak nie jeste&amp;#347; pewny Ref.Kobiety nie wiem co wam w g&amp;#322;owach siedzi Tyle lat na tym &amp;#347;wiecie i wci&amp;#261;&amp;#380; nie mam odpowiedzi Kobiety o co wam wog&amp;oacute;le chodzi? Tyle lat na tym &amp;#347;wiecie odpowiedzi nie mam do dzi&amp;#347; /x2 G&amp;#322;owa puchnia bo zna k&amp;#322;utnie co s&amp;#261; bezsensem Zn&amp;oacute;w stresem jest rozmowa sms-em Przesta&amp;#324; wreszcie przecie&amp;#380; mieszkasz w mie&amp;#347;cie tym co ja Niech spok&amp;oacute;j szcz&amp;#281;&amp;#347;cie da niechce znowy twoich jazd zno&amp;#347;ci&amp;#263; Cie prosi&amp;#263; i za twoje b&amp;#322;&amp;#281;dy przeprosi&amp;#263; Gdyby nie uczucie to powiedzia&amp;#322; bym &quot;pierdoli&amp;#263;&quot; A tak to boli, powoli niszczy To moich my&amp;#347;li przekaz twoja zazdro&amp;#347;&amp;#263; to rzeka Bzczelno&amp;#347;&amp;#263; jak pies szczeka sztuczny p&amp;#322;acz jak deszcz zalewa A jednak chcesz dalej swego cz&amp;#322;owieka ten tekst to korekta, komentarz, kobieta to corvetta Szybki przejazd szybko kojarz bo odpadniesz ch&amp;#322;opak I zostanie 'w&amp;#322;aja&amp;#380; w&amp;#322;aja&amp;#380;' Ref. Kobiety nie wiem co wam w g&amp;#322;owach siedzi Tyle lat na tym &amp;#347;wiecie i wci&amp;#261;&amp;#380; nie mam odpowiedzi. Kobiety o co wam wog&amp;oacute;le chodzi? Tyle lat na tym &amp;#347;wiecie odpowiedzi nie mam do dzi&amp;#347;. /x2 Szanuje babki szanuje je jak kaszalot tak samo pozdro mamo Ale jak co&amp;#347; odwal&amp;#261; ufam wam mniej ni&amp;#380; pokal&amp;#261; w r&amp;#281;kach raka Ziobol brygada dobra wracam do temata do temtatu Ja tu o pierdo&amp;#322;ach a dooko&amp;#322;a s&amp;#261; babki co apokalipse chc&amp;#261; wywo&amp;#322;a&amp;#263; Na czterech ko&amp;#322;ach co? Niby nie wszystkie? W wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci s&amp;#261; za kierownic&amp;#261; nielogiczne Tyle sprzeczno&amp;#347;ci w obr&amp;#281;bie gatunku Dobrze ze B&amp;oacute;g nam da&amp;#322; tyle trunk&amp;oacute;w Pije, nie s&amp;#322;ucham ka&amp;#380;da sie podoba zoba(cz) Tak to ja moge z nimi do rana bausowa&amp;#263; Kobiety nie wiem co wy macie w g&amp;#322;owach Ale lepiej ze to jeszcze niewiadoma Ciekawiej bo przewidywalne sprawy s&amp;#261; pod kontrol&amp;#261; Ale wtedy nie ma nic zabawy Podobno nigdy w &amp;#380;yciu nie spotka&amp;#322;o cie takie szcz&amp;#281;&amp;#347;cie S&amp;#322;odko k&amp;#322;ama&amp;#322;a&amp;#347; jak ciastko &amp;#322;ami&amp;#261;c serce Teraz te okruchy to wspomnienia tych dni Jak mo&amp;#380;esz to prosze z ka&amp;#380;dej fotografii mnie wytnij W nerwach krew kipi, rozpierdala my&amp;#347;li Przywi&amp;#261;zanie do cipki niszcz&amp;#261; terrory&amp;#347;ci Wi&amp;#281;c jak was nazwa&amp;#263; drogie panie? Jak celem waszego d&amp;#380;ihad jest ka&amp;#380;dy samiec Zn&amp;oacute;w kto&amp;#347; k&amp;#322;amie k&amp;#322;uci sie jeden z drugim kumpel Jak nie chodzi o pieni&amp;#261;dze to chodzi o dupe A o co tobie bejbe chodzi w sumie? Ty nie wiesz...ja niewiem...wi&amp;#281;c chuj wie.
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