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Chwila odpr&amp;#281;&amp;#380;enia, przecie&amp;#380; w &amp;#380;yciu nie jest &amp;#322;atwo
Moje dziewcze chce pota&amp;#324;czy&amp;#263;, co ma lecie&amp;#263;? przecie&amp;#380; nie hardcore
O, o, sprawd&amp;#378; ten, sprawd&amp;#378; to
Nie ta&amp;#324;cz&amp;#281; przy ludziach jak jest zapalone &amp;#347;wiat&amp;#322;o
Trzeba co&amp;#347; napisa&amp;#263; imprezowego, nie?
Trzeba co&amp;#347; napisa&amp;#263; bardzo rytmicznego, nie?
Zastan&amp;oacute;wcie si&amp;#281;, no to zastanowili&amp;#347;my si&amp;#281;
Kawa&amp;#322;ek dla ciebie, ciebie by si&amp;#281; sprawdzi&amp;#263; na parkiecie
Zbierzmy si&amp;#281; z dziewczynami wieczorem, wypijemy co&amp;#347;
Dzisiaj u&amp;#347;miech od ucha do ucha w&amp;#322;a&amp;#347;nie tobie na z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Nie chcia&amp;#322;e&amp;#347; naszego towarzystwa to pod drzwiami prrro&amp;#347;
My z ca&amp;#322;&amp;#261; t&amp;#261; ekip&amp;#261; teraz tworzymy jedno&amp;#347;&amp;#263;
Wiesz co znaczy trafia&amp;#263; w sedno, z kompaktu pi&amp;#281;&amp;#263; minut relaksu
Teksty o zwyk&amp;#322;ych rzeczach, siadaj, miar&amp;#281; masz tu
Zwyk&amp;#322;e rozmowy
o codziennych problemach, smutkach, uciechach
O pracy, szkole, studiach i o wieczornych grzechach
Na co czekasz? a&amp;#380; do sto&amp;#322;u ci&amp;#281; zaprosz&amp;#261;?
Nie nale&amp;#380;&amp;#281; do os&amp;oacute;b, kt&amp;oacute;re z czymkolwiek si&amp;#281; obnosz&amp;#261;, wo&amp;#380;&amp;#261;
Wierz&amp;#281;, naznaczony r&amp;#281;k&amp;#261; Bo&amp;#380;&amp;#261;, &amp;#347;rodkowy palec tym co gro&amp;#380;&amp;#261;
Ci co narzekaj&amp;#261; na warunki niech sobie lepsze stworz&amp;#261;
Zabawa doskona&amp;#322;a procentami zakrapiana
Idziemy w poszukiwaniu imprezy nie &amp;#347;wi&amp;#281;tego Graala
Tylko bez przeboj&amp;oacute;w Tarkana, bo DJ'ka b&amp;#281;dzie rozjebana
&amp;#321;ab&amp;#281;d&amp;#378;, ja na chc&amp;#281; na hip-hop party
Dobra muza z radia samochodowego grana
Ten &amp;#347;nieg ... pada na nas
Za du&amp;#380;o dzisiaj by&amp;#322;o ju&amp;#380; wypite za nas
Na lew&amp;#261; nog&amp;#281; za nas, na praw&amp;#261; nog&amp;#281; za nas
W lokalu wypije piwa oczywi&amp;#347;cie ma&amp;#322;a za nas
To nie klika pieni&amp;#281;dzmi i kontaktami powi&amp;#261;zana
Zwyk&amp;#322;a codzienno&amp;#347;&amp;#263; pokazana imprezami rozmawiana
Znowu zobacz&amp;#261; mnie na mie&amp;#347;cie, plotka b&amp;#281;dzie przekazana
Ca&amp;#322;y b&amp;oacute;l w moim &amp;#380;yciu goi si&amp;#281; powoli jak po pr&amp;#261;dzie rana
Koniec pierwszej zwrotki, nara
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Nagle zrobi&amp;#322;o si&amp;#281; ciemno, wy&amp;#322;&amp;#261;czyli wsz&amp;#281;dzie pr&amp;#261;d
Jebn&amp;#261;&amp;#322; jaki&amp;#347; chyba transformator
Stoj&amp;#281; po&amp;#347;rodku, nagle b&amp;#322;ysk, b&amp;#322;ysk, trzask, trzask
Ah, zaczyna si&amp;#281; od nowa
Jaka&amp;#347; dupa kr&amp;#281;ci dup&amp;#261;, ej, male&amp;#324;ka jeste&amp;#347; wyj&amp;#261;tkowa
Do ta&amp;#324;ca erotycznego gotowa
Lukasz na mnie, czy wygl&amp;#261;dam, pi&amp;#281;knie, &amp;#322;adnie?
Nie, nie, nie... o co chodzi?
Problem rodzi nie szkodzi, jaki&amp;#347; nadziany frajer podchodzi
W r&amp;#281;ku kluczyki od BM'ki, garniturowe spodenki
A&amp;#380; si&amp;#281; prosi, na czole wypisane - jebnij mi
Co&amp;#347; nawin&amp;#261;&amp;#322;, naiwn&amp;#261; pizd&amp;#281; zawin&amp;#261;&amp;#322;...
S&amp;#322;uchaj, s&amp;#322;uchaj
Mi&amp;#322;o&amp;#347;ci nie chcia&amp;#322;a&amp;#347;, pieni&amp;#261;dze wola&amp;#322;a&amp;#347;
Dopiero jak zajeba&amp;#322; ci w ryj - otrze&amp;#378;wia&amp;#322;a&amp;#347;
A mnie grill, pi&amp;#281;kny stan ja nowojorski klip
&amp;#321;adnych dupek tu brakuje, ale s&amp;#322;ycha&amp;#263; dobry bit
&amp;#379;aden shit, &amp;#380;aden mig mnie nie dogoni, nie
Stoj&amp;#281; tu twardo tak jak stoj&amp;#261; oni
Dobry rap si&amp;#281; obroni, w to wierz&amp;#281; ja
W to wierzy ca&amp;#322;a ekipa CZST



&amp;#379;adna lipa, &amp;#380;adna cipa tego nie zmieni, nie
&amp;#379;aden jebany amator nie popsuje korzeni, nie
Nie, nie, nie, nie, zdr&amp;oacute;wko za CZST'ciak&amp;oacute;w wypij&amp;#281;
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O, o, sprawd&amp;#378; ten, sprawd&amp;#378; to
Nie ta&amp;#324;cz&amp;#281; przy ludziach jak jest zapalone &amp;#347;wiat&amp;#322;o
B&amp;#261;d&amp;#378; najebany na imprezie w szalonym ta&amp;#324;cu, wi&amp;#281;c jestem
Zobacz&amp;#281;, skocz&amp;#281; po browara, kto korzysta, w&amp;oacute;da, dawaj pyska
On to zna, ze mn&amp;#261; dziewczyna ma
Na parkiecie przy zgaszonym &amp;#347;wietle, &amp;#347;wietnie
Dla dobrego zachowania z podziwem
Zawstydzony, bo sytuacja nieodpowiednia
A ty hulaj, bo zabawa przednia
Do&amp;#347;&amp;#263;, wychodzimy, sam syf, burdel wsz&amp;#281;dzie
Wbijamy si&amp;#281; do tax&amp;oacute;wki, znajdziemy inne, lepsze miejsce
Dom&amp;oacute;wki, s&amp;#322;ysza&amp;#322;em kilka tej nocy, w pami&amp;#281;ci numer znam, dzwoni&amp;#281;
Spoko, najebany, jak weso&amp;#322;e jest to miejsce
Ale chata, cicho, spokojnie, puk, puk, otworzone drzwi
Wchodzimy, na przywitanie drink, o dzi&amp;#281;ki, tylko czysta
Ludno&amp;#347;ci ze czterysta, no chwila, przecie&amp;#380; pomy&amp;#322;ka
Potr&amp;oacute;jnie widz&amp;#281; schody na g&amp;oacute;r&amp;#281;, balkon, wchodz&amp;#281; i si&amp;#281; brzydz&amp;#281;
To taki luksus, gorszego syfu nie widzia&amp;#322;em, narzygane
Ju&amp;#380; trze&amp;#378;wiej&amp;#281;, na oczy przejrza&amp;#322;em, ludzi jako&amp;#347; ma&amp;#322;o
Na tax&amp;#281; w chuj wyda&amp;#322;em, spadamy, droga wolna
Jeszcze strza&amp;#322; w ryj, odchodna, miara do dna
I z kolesiem bryk&amp;#261; ciemn&amp;#261;, z m&amp;#261; muzyk&amp;#261;
G&amp;#322;o&amp;#347;nik rozpiedala bas, rozpierdala nas, gaz do dechy, gaz
Dzwoni telefon
, siema, ju&amp;#380; wiem gdzie jecha&amp;#263;, gdzie?
Tam gdzie potrzeba wysiadamy, lokum pe&amp;#322;ne, mordy ucieszone
Dyskoteka, r&amp;oacute;&amp;#380;owe &amp;#347;wiate&amp;#322;ka, troch&amp;#281; wkurwia mnie atmosferka
Noc b&amp;#281;dzie pami&amp;#281;tna, przyjaciele zalani browarem
Najlepsza komedia to te powroty nad ranem...
Pob&amp;oacute;dka...
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