
Familia HP, Tam wpadam
Jak co dwa tygodnie chce na czaszce mie&amp;#263; wygodniewi&amp;#281;c wpadam do laseczki, kt&amp;oacute;ra robi to dos&amp;#322;owniesytuacja jest krytyczna musze zrobi&amp;#263; co&amp;#347; z tym heremju&amp;#380; m&amp;oacute;j czerep si&amp;#281; nie mie&amp;#347;ci w &amp;#380;adn&amp;#261; z kolekcji NewAiro&amp;#322; jest ju&amp;#380; dom wyhodowa&amp;#322; mnie z debilateraz cwaniak na imprezach w warkoczykach b&amp;#281;dzie hula&amp;#263;jednak zn&amp;oacute;w w fryzurach innego mamy kr&amp;oacute;lato milita kt&amp;oacute;ry buja si&amp;#281; w stuningowanych furachsiadam na fotelu ca&amp;#322;kowicie si&amp;#281; odpr&amp;#281;&amp;#380;amta baby z no&amp;#380;yczkami atmosfer&amp;#281; uprzyjemniam&amp;oacute;g&amp;#322;bym w tej pozycji godzinami chyba zosta&amp;#263;tym bardziej &amp;#380;e w boomboxie leci pierwsza p&amp;#322;yta [?]zerkam przez okna podje&amp;#380;d&amp;#380;a fur&amp;#261; Thomasjest w nowych Iversonach cze&amp;#347;&amp;#263; ziom pionaa moja g&amp;#322;owa ju&amp;#380; od chwili jest w kobiecych d&amp;#322;oniachmaszynka tak jak spiner kr&amp;#281;ci nami si&amp;#281; doko&amp;#322;atotalny &amp;#347;wir totalne lu&amp;#378;ne chwiletej niuni piersi ocieraj&amp;#261; si&amp;#281; o moj&amp;#261; szyjeona o tym wie ale skupia si&amp;#281; na ci&amp;#281;ciujak dobry DJ czu&amp;#263; &amp;#380;e ma ten fach w r&amp;#281;kumoje s&amp;#322;abe w&amp;#322;osy przyjmuj&amp;#261; jeden schematna &amp;#380;adne arcydzie&amp;#322;a mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci tutaj nie mawychodz&amp;#281; z &amp;#322;ys&amp;#261; glac&amp;#261; &amp;#346;l&amp;#261;sk pozdrowienia dla niejtak by&amp;#322;o, tak jest i niech tak zostanie[x2]Tam wpadam jak moi ludzie wszyscytam wpadam pos&amp;#322;ucha&amp;#263; dobry hit bittam si&amp;#281; dowiem co na osiedlu piszczyi tam wpadam, bo nie chc&amp;#281; wygl&amp;#261;da&amp;#263; tak jak KingpinZgadnij czego nie cierpi&amp;#281; nie&amp;#322;adu na g&amp;#322;owiekiedy widz&amp;#281; odrosty w po&amp;#347;piechu p&amp;#281;dz&amp;#281; do niejona wie co zrobi&amp;#263; jestem jej sta&amp;#322;ym klientemzadba o to bym wygl&amp;#261;da&amp;#322; jak przysta&amp;#322;o na MCo nic si&amp;#281; nie martwi&amp;#281; jestem w dobrych r&amp;#281;kacha przy okazji zrobi&amp;#281; ma&amp;#322;y rekonesansspytam o t&amp;#261; czy o inn&amp;#261; bo wszystkie tu przydadz&amp;#261;pragn&amp;#261; b&amp;#322;yszcze&amp;#263; i migota&amp;#263; tak jak kluby zdrowoa na fotelu obok si&amp;#261;dzie Maja m&amp;oacute;j cz&amp;#322;owiekpami&amp;#281;tam szalone dredy na jego g&amp;#322;owiebo moje ju&amp;#380; chyba z tysi&amp;#261;c lat temupowiedzieli&amp;#347;my stop tym jebanym grzebieniomzostawiamy je &amp;#380;el-menom niech si&amp;#281; brylantyn&amp;#261; mieni&amp;#261;ja proszcze na kojaka bez &amp;#380;adnych klock&amp;oacute;w legonajkr&amp;oacute;cej jak si&amp;#281; da, bo taki mam stylto nadaje charakter jak w furze chromowany gwinttotalny chill totalnie lu&amp;#378;ne chwiledrin za drinem zam&amp;oacute;wi&amp;#322;em tonic z ginemtak to w&amp;#322;a&amp;#347;nie miejsce do kt&amp;oacute;rego lubi&amp;#281; wpada&amp;#263;pogada&amp;#263; nie dlatego, &amp;#380;e wpada&amp;#263; tu wypada[x4]Tam wpadam jak moi ludzie wszyscytam wpadam pos&amp;#322;ucha&amp;#263; dobry hit bittam si&amp;#281; dowiem co na osiedlu piszczyi tam wpadam, bo nie chc&amp;#281; wygl&amp;#261;da&amp;#263; tak jak Kingpin
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