
Beat Squad, Familia, Kuzyni
( lalalalalala ;) )
Raz familia dwa kuzyni wok&amp;oacute;&amp;#322; nas &amp;#347;wiat si&amp;#281; kr&amp;#281;ci
bo relax ponad bekiem? naszym &amp;#347;wiatem zawsze n&amp;#281;ci
Przetrzyj swoje oczy i przejrzyj, nie z&amp;#322;udzenie
odpowiednio sch&amp;#322;odzone z du&amp;#380;&amp;#261; piank&amp;#261; dla ciebie
kto pami&amp;#281;ta d&amp;#322;ugie pi? przy butelce w g&amp;oacute;r&amp;#281; r&amp;#281;ce
kto wspomina grube skr&amp;#281;ty, o m&amp;oacute;j Bo&amp;#380;e jeszcze wi&amp;#281;cej
co by&amp;#322;o min&amp;#281;&amp;#322;o, sporo godzin up&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;o
nie ma co o tym rozmy&amp;#347;la&amp;#263; tylko cofn&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; do tego
wi&amp;#281;c przejd&amp;#378; tu dla kudla o nas pi&amp;#281;&amp;#263; pi&amp;#281;&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak to tu robimy
a po nocy przyjdzie dzie&amp;#324;,
nawet jakby nic nie by&amp;#322;o to by si&amp;#281; nie zako&amp;#324;czy&amp;#322;o
pr&amp;#281;dzej umys&amp;#322; ci zwariuje w inn&amp;#261; stron&amp;#281; si&amp;#281; skieruje
p&amp;oacute;ki zrzuta jest na bak&amp;#281; pojedziemy w sin&amp;#261; dal
masz ochot&amp;#281; wypi&amp;#263; wypij, masz ochot&amp;#281; pali&amp;#263; pal
pozdrawiamy naszych  kumpli kobiety i rodziny
bo cudzego nie poznamy tylko swoje, wi&amp;#281;c chwalimy
Dla wszystkich kuzyn&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzy z nami s&amp;#261; i b&amp;#281;d&amp;#261;
bo wy wszyscy dobrze wiecie ze na to zas&amp;#322;ugujecie
za ca&amp;#322;odzienny relax i przedtem i teraz
bo wy wszyscy dobrze wiecie ze na to zas&amp;#322;ugujecie
od a do z dla graczy kt&amp;oacute;rzy &amp;#380;yj&amp;#261; inaczej
bo wy wszyscy dobrze wiecie ze na to zas&amp;#322;ugujecie
za te puszczona w g&amp;oacute;r&amp;#281; bia&amp;#322;&amp;#261; chmur&amp;#281; wszyscy w g&amp;oacute;r&amp;#281;
Mam ochot&amp;#281; pali&amp;#263;, pal&amp;#281;, rachunek jest prosty
dla was wypuszczona w gore chmura bracia i siostry
do gwiazd przecie&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#322;em &amp;#380;e nie ma dnia bez jazd
popierdalamy ca&amp;#322;y czas, przez &amp;#380;ycie pe&amp;#322;en gaz
familia to raz a laidback to dwa
ka&amp;#380;dy to wie ka&amp;#380;dy to w g&amp;#322;owie pouk&amp;#322;adane ma 
ka&amp;#380;dy czyli ty czyli ja czyli on czyli ona
i wszyscy kuzyni kt&amp;oacute;rzy czaj&amp;#261; moje s&amp;#322;owa
bo nie b&amp;#281;d&amp;#281; pieprzy&amp;#322; od nowa tego nie lubi&amp;#281;
ale nadal lubi&amp;#281; kiedy z wiar&amp;#261; w jakim&amp;#347; klubie pijemy zdrowie mamy
bo jak mamy to pijemy g&amp;oacute;ra d&amp;oacute;&amp;#322; szklanka st&amp;oacute;&amp;#322;
pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; do pi&amp;#281;&amp;#347;ci tego chcemy, a wiec czapki z g&amp;#322;&amp;oacute;w
nabi&amp;#263; towar do luf i przypali&amp;#263; na trzy cztery bo tutaj szkoda s&amp;#322;&amp;oacute;w do cholery
tak b&amp;#281;dzie tak jest i tak by&amp;#322;o i nic si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;o zawsze inaczej sie &amp;#380;y&amp;#322;o
Ref. 
Atakujesz mnie jestem nie do pobicia, jak m&amp;oacute;j kuzyn Buba 
bonifikuje m&amp;oacute;j styl bycia du&amp;#380;o picia du&amp;#380;o palenia
laidback'owe wspomnienia wuchta bejm&amp;oacute;w do zarobienia
kiedy indziej atakuje jak Johnny Bilfinger pije Gin i Ginter
taguje w ka&amp;#380;dej windzie respekt i szacunek
wszystkim podziemnym werblom hardcorowy papa
z grunwaldzkiego Palermo
wiem jedno takiego g&amp;oacute;wna jeszcze nie s&amp;#322;yszeli 
beat squad Ka do Gie jak kartel z mentali(?)
wszystkich skurwieli kt&amp;oacute;rzy w wypasionych czasach byli z nami
takich nazywam kuzynami 
jak Koni jak Barney jak Rafi jak Czarny
w oparach jumanji skutek nie obliczalny
z nimi z beat beczki tysi&amp;#261;c mam powod&amp;oacute;w w jednym
z nich jest klucz do tajemnego ogrodu
Dla wszystkich kuzyn&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzy z nami s&amp;#261; i b&amp;#281;d&amp;#261;
bo wy wszyscy dobrze wiecie ze na to zas&amp;#322;ugujecie
za ca&amp;#322;odzienny relax i przedtem i teraz 
od a do z dla graczy kt&amp;oacute;rzy &amp;#380;yj&amp;#261; inaczej
za te puszczona w g&amp;oacute;re bia&amp;#322;&amp;#261; chmur&amp;#281; wszyscy w g&amp;oacute;re

Beat Squad - Familia, Kuzyni w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/beat-squad-familia-kuzyni-tekst-piosenki,t,602677.html

