
Firma, Fa
Kocha&amp;#263; to nie znaczy zawsze to samouwa&amp;#380;aj ziomek bo ta suka leci na twoje sianoco znaczy kocha&amp;#263; pozna&amp;#263; jej nie danozweryfikuj wt&amp;oacute;rnie mo&amp;#380;e sypiasz z blachar&amp;#261;On zarabia&amp;#322; grubo ona sie cieszy&amp;#322;aza jego pieni&amp;#261;dze dobrze si&amp;#281; bawi&amp;#322;a&amp;#380;e podatk&amp;oacute;w nie placil pretensji nie mialaze pieniedze z nielegalu nigdy nie narzeka&amp;#322;akole&amp;#380;anek w chuj mia&amp;#322;a z nimi si&amp;#281; &amp;#347;mia&amp;#322;ana imprezy zadupca&amp;#322;a autem ch&amp;#322;opaka si&amp;#281; buja&amp;#322;awszystko za jego hajs kupowa&amp;#322;a prezenty przyjmowa&amp;#322;achyba &amp;#378;le nie mia&amp;#322;aFina&amp;#322; tej historii dla chlopaka nie by&amp;#322; mi&amp;#322;ybo o nim zapomnia&amp;#322;a jak go psy skr&amp;#281;ci&amp;#322;ywy&amp;#322;apa&amp;#322; par&amp;#281; lat bez zawieszeniai nie ma ju&amp;#380; dziewczyny co by przysz&amp;#322;a na widzenianiejedna taka by&amp;#322;a co za hajs ch&amp;#322;opaka &amp;#380;y&amp;#322;ap&amp;oacute;&amp;#378;niej si&amp;#281; powali&amp;#322; bo go zostawi&amp;#322;aznamy tutaj wszyscy wasze zjebane pomys&amp;#322;yby ch&amp;#322;opakom straci&amp;#263; umys&amp;#322;y wy jebane &amp;#347;winiewi&amp;#281;c wszystkie dziwki co tylko hajsu chcecieby wytrze&amp;#263; podlog&amp;#281; wami si&amp;#281; nadajeciete bez szko&amp;#322;y jak i po uniwersyteciejednakowo g&amp;#322;upa pali&amp;#263; umieciea skoro do mordy bierzesz dla kasyspierdalaj na ...  tam s&amp;#261; szlaufy twojej klasywi&amp;#281;c wszystkie &amp;#347;winie co tylko hajsu chcecieby wytrze&amp;#263; podlog&amp;#281; wami si&amp;#281; nadajeciemo&amp;#380;e do burdelu pracowa&amp;#263; p&amp;oacute;jdzieciepowiem to w oczy ka&amp;#380;dej fa&amp;#322;szywej kobieciech&amp;#322;opaki id&amp;#261; siedzie&amp;#263; wy dupczy&amp;#263; si&amp;#281; idzieciecho&amp;#263; by&amp;#322;y&amp;#347;cie dla nich najwa&amp;#380;niejsze na &amp;#347;wiecieczas zrobi&amp;#263; rakiet&amp;#281; ty my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to &amp;#380;artywolisz po extasy trzy setki i na partywi&amp;#281;c wszystkie &amp;#347;winie co tylko hajsu chcecieby wytrze&amp;#263; podlog&amp;#281; wami si&amp;#281; nadajecieKocha&amp;#263; to nie znaczy zawsze to samouwa&amp;#380;aj ziomek bo ta suka leci na twoje sianoco znaczy kocha&amp;#263; pozna&amp;#263; jej nie danozweryfikuj wt&amp;oacute;rnie mo&amp;#380;e sypiasz z blachar&amp;#261;Co jest ja si&amp;#281; pytam tw&amp;oacute;j facet w kryminalezanim tak si&amp;#281; sta&amp;#322;o razem byli&amp;#347;cie staleda&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; zwie&amp;#347;&amp;#263; kto&amp;#347; wys&amp;#322;ucha&amp;#322; twoje &amp;#380;aleale ty oddala&amp;#347; dup&amp;#281; aby znowu wej&amp;#347;&amp;#263; na fal&amp;#281;jego bracia ziomkowie tobie pomagality nie mia&amp;#322;a&amp;#347; czasu bo ciebie to walipami&amp;#281;tasz jak na rakiete ci dawaliale ty to przejeba&amp;#322;a&amp;#347; na voyagach do lokaliej ej co jest kurwa ej dziewczyny we&amp;#378;cie opanujcie si&amp;#281;co jest kurwa ej dziewczyny we&amp;#378;cie opanujcie si&amp;#281;co jest kurwa ej dziewczyny we&amp;#378;cie opanujcie si&amp;#281;co jest kurwa ej dziewczyny we&amp;#378;cie opanujcie si&amp;#281;po co teraz te kulawe numeryelastycznie si&amp;#281; zmieniasz dla karierytu nie b&amp;#281;dzie mydlanej operywe&amp;#378; sw&amp;oacute;j &amp;#322;eb zresetuj b&amp;#281;d&amp;#281; z tob&amp;#261; szczerystracisz godno&amp;#347;&amp;#263; to ju&amp;#380; lipana to bardzo wiele rzeczy si&amp;#281; wliczatwoj&amp;#261; kart&amp;#261; przetargow&amp;#261; by&amp;#322;a cipazwyk&amp;#322;a g&amp;#322;upia kurwa bitaKocha&amp;#263; to nie znaczy zawsze to samouwa&amp;#380;aj ziomek bo ta suka leci na twoje sianoco znaczy kocha&amp;#263; pozna&amp;#263; jej nie danozweryfikuj wt&amp;oacute;rnie mo&amp;#380;e sypiasz z blachar&amp;#261;Ziomek wybierz t&amp;#261; najlepsz&amp;#261;nie pierwsz&amp;#261; lepsz&amp;#261;nie t&amp;#261; co wszyscy pieprz&amp;#261;uwierz ty bierz j&amp;#261;bo one grzesz&amp;#261; chc&amp;#261; si&amp;#281; wyrucha&amp;#263; z twoim kole&amp;#380;k&amp;#261;ty idziesz siedzie&amp;#263; a one z kijawypijaj&amp;#261; innym mleczkoz tak&amp;#261; maniur&amp;#261; precz st&amp;#261;dteraz dziwko wiesz toPami&amp;#281;tam znajomego kt&amp;oacute;ry ze mn&amp;#261; siedzia&amp;#322;dziewczyna go zdradza&amp;#322;a z listu si&amp;#281; dowiedzia&amp;#322;zapyta&amp;#322;em co jej zrobi wiesz co mi powiedzia&amp;#322;czego oczy nie widz&amp;#261; tego sercu nie &amp;#380;alja bym tak nie m&amp;oacute;g&amp;#322; &amp;#380;ywcem bym pogrzeba&amp;#322;do ko&amp;#324;ca kary raczej nie jest bliskotwoja ukochana zabiera ci wszystkopo mie&amp;#347;cie za r&amp;#281;k&amp;#281; chodzi z innym typemtw&amp;oacute;j najwi&amp;#281;kszy skarb wla&amp;#347;nie rucha si&amp;#281; w cip&amp;#281;i tak co weekend tak co weekenda ty siedzisz pod cel&amp;#261; i odpalasz fifk&amp;#281;i nie chce ci si&amp;#281; wierzy&amp;#263; &amp;#380;e masz dziewczyn&amp;#281; dziwk&amp;#281;wszystko to by by&amp;#322;o na tylemi&amp;#322;osna historia trwa&amp;#322;a tylko chwil&amp;#281;jednak s&amp;#261; dziewczyny co &amp;#347;l&amp;#261; rakietykochaj&amp;#261; swoich m&amp;#281;&amp;#380;&amp;oacute;w nie chodz&amp;#261; si&amp;#281; wyjeba&amp;#263; na baletybrawo kobiety wla&amp;#347;nie takbrawo kobiety brawo kobiety wla&amp;#347;nie takbrawo kobiety wla&amp;#347;nie tak brawo kobiety wla&amp;#347;nie takfirma firma
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