
Borixon, Co za balet
Co za balet, co to jest za balet Chyba co&amp;#347; spale Ref: [Borixon] Co za balet, ja pierdol&amp;#281; Dzisiaj zimne alkohole x2 [Wojtas] Wiesz jak to bywa w takich przypadkach Gdy s&amp;#322;ycha&amp;#263; muzyk&amp;#281; g&amp;#322;o&amp;#347;no na klatkach I dzwoni na psy wredna s&amp;#261;siadka R&amp;#281;ce opadaj&amp;#261;, o co tej babie chodzi Opr&amp;oacute;cz starych brochu mieszkaj&amp;#261; jeszcze m&amp;#322;odzi Daj spok&amp;oacute;j kobieto bo to ci zaszkodzi Nie rozumiesz tego, czy mo&amp;#380;e masz gula &amp;#379;e siedzisz przy serialach, a obok to szkula Nie b&amp;#281;d&amp;#281; przycisza&amp;#322;, dzisiaj gram na fula Dzisiaj b&amp;#281;dzie to na co tydzie&amp;#324; czeka&amp;#322;em Pi&amp;#261;tek, sobota, eleganckie bale Pi&amp;#261;tek, sobota, czas na spotkanie Przy zimnym piwie, dobrym dymie Przez te par&amp;#281; godzin czas p&amp;#322;ynie pi&amp;#281;knie By&amp;#263; mo&amp;#380;e kolejne zero w ziemiach p&amp;#281;knie Jeden to przetrwa, drugi wymi&amp;#281;knie [Borixon] Gdy wchodz&amp;#281; na klatk&amp;#281;, to ju&amp;#380; s&amp;#322;yszysz moje kroki BRX wchodz&amp;#281; tam w spodniach szerokich Dooko&amp;#322;a beton i szare bloki Ma&amp;#322;a kwadratura, ale du&amp;#380;y doping S&amp;#261;siedzi to s&amp;#261; kurwa zgredzi Dzwo&amp;#324; po Veto, PeeSeFa z Redzim Rozgl&amp;#261;dam si&amp;#281;, s&amp;#261; towary lokalne Kto si&amp;#281; sp&amp;oacute;&amp;#378;ni wypij&amp;#281; punkty karne Wszyscy moi ludzie, zdrowo do was garn&amp;#281; W te zimne dni i w te upalne Walniesz P&amp;#281;ku bomb&amp;#281; (proste waln&amp;#281;) I pal skr&amp;#281;ciki te &amp;#322;atwopalne [Radioskun] B&amp;#281;d&amp;#281; zaraz, musz&amp;#281; si&amp;#281; uwolni&amp;#263; Jak z t&amp;#281;pa zwolni&amp;#263;, chyba si&amp;#281; nie da Powkurwia&amp;#263; s&amp;#261;siada zgreda, tak wypada Do Wojciecha na pl&amp;#261;sy wpadam Jestem na miejscu, czuje si&amp;#281; gitnie S&amp;#261;siad po przej&amp;#347;ciu, kt&amp;oacute;ry dzi&amp;#347; b&amp;#281;dzie Jak tylko z m&amp;#322;odymi w konflikt wejdzie Wiesz jak b&amp;#281;dzie, wiesz jak b&amp;#281;dzie Ref. [Wojtas] Dwadzie&amp;#347;cia osiem metr&amp;oacute;w Kwadratowych nie oznacza wcale &amp;#379;e jest chujowy balet Ma&amp;#322;y metra&amp;#380;, przejmujesz si&amp;#281; to tylko detale Przede wszystkim chodzi tutaj o towarzystwo Nie&amp;#378;le si&amp;#281; zapowiada, par&amp;#281; os&amp;oacute;b przysz&amp;#322;o Dziewczyny pij&amp;#261; w drinach, ch&amp;#322;opaki czyst&amp;#261; Dobra muzyka leci, masz prawi&amp;#281; wszystko Te kilka godzin, na kt&amp;oacute;re zas&amp;#322;ugujesz Nie wa&amp;#380;ne czy masz prac&amp;#281; czy nie pracujesz Pewnie zas&amp;#322;ugujesz na te kilka godzin Troch&amp;#281; ha&amp;#322;asu nikomu nie przeszkodzi Tak to jest jak lecisz po bandzie [Borixon] Pojawiam si&amp;#281; i ju&amp;#380; czujesz gandzi&amp;#281; Gandzi&amp;#281;, kt&amp;oacute;r&amp;#261; mam skr&amp;#281;con&amp;#261; w blancie To mi&amp;#281;ki narkotyk, nie &amp;#380;aden twardziel Nastukany jestem coraz bardziej Pierwsze pi&amp;#281;tro, drzwi otwarte wpada Tomek Dobra czika w kolejce, stawaj ziomek [Radioskun] S&amp;#261;siad na psy zagoni&amp;#322;, no i si&amp;#281; zaczyna A ja s&amp;#261;cz&amp;#281; kolejnego drina Punkty karne na wej&amp;#347;cie dosta&amp;#322;em Z ka&amp;#380;dym co zna&amp;#322;em posi&amp;#261;dce wykona&amp;#322;em I rozkr&amp;#281;ca si&amp;#281; balet Pieprzy&amp;#263; jak by by&amp;#322;y jakie skandale Alkohole na porz&amp;#261;dku dziennym Lecz i baletom fanem wiernym jest Ref. x2 Dzisiaj zimne alkohole x2 Spoko, spoko, wiadomo cz&amp;#322;owieku Kurwa szala&amp;#322;em w mie&amp;#347;cie, aha Ca&amp;#322;y czas Wojtyna, BRX, Radosk&amp;oacute;r cz&amp;#322;owieku
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