
Analogia, Planeta ma
2004 raport z planety malpZabawa zabawa kwas i zwrot masz moc hajs nato idzie latwoTa prawda prawda  o generacji mlodych co ida na zwierzecy instynktSprawdz to czas malp!!Ta planeta w ta manke ucieka szal was opetal ja pamietam ze prosciej jest przegracJak przepasc przez nas ta ruznica poszla  bo malpy wola  ziperena w chujowiznie zostacTo co widze to pelen obciach az chce si&amp;#281; sprzedac w lokciach  moglo by to obudzicParu jeszcze zanim marmur b&amp;#281;dzie wczesnie oststnim domem twymCaluj rece tym co pomoga urodzic si&amp;#281; czlowiekiem i odpoczac b&amp;#261;d&amp;#378; grzecznyTak mowie i w to wierze nie latwa utrata kobiety kolebki co w ten gatunek weszli Oferuje pomoc a oni nie chca bo nie mog&amp;#261; pojac ze to ich zmienia ped populacjiNacisk na nerwy  ich prowadzi do oglupienia wiec ja &amp;#380;aden goryl szympansTo styl gdy czas przypada na zycie w tej dzungli to rap dla kumpli!!To nie tylko wygload ludzki myslec mylse  sluchaj przesledz inteligentne by&amp;#263; czlowiekiemW malpim miescie kraj jeszcze kontynenty Ja nienormalny a ka&amp;#380;dy pierdolniety jest tu naturalnie jak urodzeni mordercyRef:Ta ziemia to jakas pieprzona planeta malpBo nie ma tutaj ludzi oprucz paru rasChcesz si&amp;#281; mylic i wiedziec ze to do ludzi dotrzeCywilizacja gdy czlowiek nie czuje si&amp;#281; za dobrze x2Kojelne kwadratowe metry zasmiecane makulatura urodzeniowy chmetrykJak zgorzchnialy tetryk jawi mi si&amp;#281; jawa  ucielesnienie blokowTo sa szargane nerwy bo bez przerwy oboz idiotow zasila nastepny szeregPiekny teren tej planety zamieszkuje garstka ludzi sek w tym!!Ze wiele istnien niskie instynkty woli chodowacCofajac si&amp;#281; do zwierzat  odrzucajac cala reszte wierza ze w pierwotnej postaci malpLepiej si&amp;#281; zmierza ze swiatem Boga nie dotre milardy wielokrotnie nie madreI&amp;#380; rozum pozwala zawsze by&amp;#322;em zdania ze ludzi naszymi to co zwierzece  i to co boskiePatrz na Polske!! Coraz wiecej debili stada  ka&amp;#380;dy kozak cwaniacka poza psychozaBy natknac si&amp;#281; najbardziej przezyc  swoje zwoje odpowiedzi bawidz si&amp;#281; czyli krzyczec na caly gardziel Pic cpac  krasc  wyczud dac komus wyjadac  ka&amp;#380;dy twardziel tak samo cofnieTe samice chormony feromony enzymy  z tego co widze u nie jednej dziwczynyBuzuja dopiero powyrzej pewnej kwoty  plizej nie okreslony luksus to wymagany motywBy malp mogla przyzecz ze jest wiecej wart ni&amp;#380; 5 zloty oplacalny handel to seks za rangeMiejsce w towarzystwie wiele warte zestaw  starter  to przestan ze wstydem i stan si&amp;#281; hampem  poczuj wiecej ciekawe czy ty jutro alpa si&amp;#281; nie ockniesz!!Zdecydowany stanowczy  zdeterminowany jak morwa Chodz bym mia&amp;#322; by&amp;#263; jak syn Boga przesladowany taki jestemTen bid ten tekst jest swiadkiem ze na tem malpy chuj kladeTo jest ziemia ostatnie starcie  nie mo&amp;#380;na bac si&amp;#281; pokoj czlowiekAz tu  populacje konfrontacje ta sa kontreakcje na ta cala sytuacje pokoj czlowiekJedna milosc w sobie powiedz  nie przegram bo sila jestem  ludzki instynkt Wygrane bitwy sprawiaja ze daja czlowiekowi najlepszy wynik a malpie bananLisc jak dziki ta prawde prawda ju&amp;#380; rozpoczete te rozgrywki Zdrowy rozsadek odmawia posluszenstwa  Trzeba zachoiwac w sobie reszte czlowieczenstwaRef:Ta ziemia to jakas pieprzona planeta malpBo nie ma tutaj ludzi oprucz paru rasChcesz si&amp;#281; mylic i wiedziec ze to do ludzi dotrzeCywilizacja gdy czlowiek nie czuje si&amp;#281; za dobrze x2
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