
Drozda, Pizza
jem co popadnie, życie mi pachnie jak floks choć stres czasem ściska mnie w gardle gilotyną jak moks o to co ważne dla mnie walczę kolubryną, wszędzie proch jak sie ogarnę, dam znać, teraz lecę jak Stoch i muszę wiedzieć gdzie dom, gdzie wiedzie mnie to myślenie że jak wjedzie to sztos, a jak nie wjedzie, to i tak muszę w tym siedzieć nic mnie nie nauczył żaden błąd i mam parę jak, na gościa co nie jest stąd, lubią mnie wciąż i mam pare szans i nawet jak przespałem moment, to coś z tego wyciągnąłem tak poza tym myślami przenoszę każdy moment, jakbym był kołem zębatym do studia biegałem, a nie na studia jak koledzy koleżanki wszycy na studiach ściągałem, jak pieczarki z pizzy niewiedziałem ziom, że jestem nienajszybszy stąd jeszcze bliscy mogliby być bliżej jescze, wszyscy z ziombli na szczęście nieźle się miewaja, i czaję szybkość, zmiana stanu rzeczy jest szybka ziomek i nie zaprzeczysz, że przyszłość mi się rysuje jak szybka w iPhonie 

sie zdziwiłem bo myślałem wciąż, że wyzbędę się lenistwaaaa juz od wczoraj miał być sport, a dalszy ciąg jest pizzaaa już straciłęm pierwszy stały ząb a nie osiągnąłem nic saaaaam już od wczoraj ,minął cały rok, okrągły rok jak pizzaaa 

jak życie jest jak pizza i ciągnie Ci się na okrągło bratku salami piccante z rukolą wpierdol i nie zostawiaj rantów moja fascynacja do tego co fajne, nie wiem czy gubi mnie czy ratuje co dnia moja inspiracja sie patrzy na mnie, ja w tych buraczkowych spodniach ile w madrościach było mądrości, to po latach zobaczymy byle do lata do słońca, bo lubie je jak zapach benzyny uciekające chce łapać godziny, chce zapach dziewczyny czuć chce łapać rozkminy heh yyyy czekaj wróć, by sie z złóżka zwlec zwlekam w chuj nie wiem co mnie czeka tu ze strony wieku na pewno dorosne to działa w dwie strony (cóż) jak sankcje na Rosję oczy płoną jak mołotow, gram na nosie klopotom ziomki służą mi pomocą, bo po to są i wiedzą że jestem dobry, bo po co zło im tam ? i takiej formie, zamyka sie koło to okrągłe jak pizza

sie zdziwiłem bo myślałem wciąż, że wyzbędę się lenistwaaaa juz od wczoraj miał być sport, a dalszy ciąg jest pizzaaa już straciłęm pierwszy stały ząb a nie osiągnąłem nic saaaaam już od wczoraj ,minął cały rok, okrągły rok jak pizzaaa
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