
Fu, Czarne chmury
Czarna noc nad miastem czarna chmura Dwudziesta zero zero plus dziesi&amp;#281;&amp;#263; stopni temperatura Zmoknie ten kurwa kto nie ma kaptura Z lekka mokra twarz twarz sk&amp;oacute;ra Napierdala czarny deszcz Strach w oczach czy to opad czy deszcz Ile godzin jeszcze mo&amp;#380;e znie&amp;#347;&amp;#263; Legenda o czarnej chmurze deszcz Swoje kroki bezpiecznie musze przej&amp;#347;&amp;#263; Moje miasto (jak si&amp;#281; masz cze&amp;#347;&amp;#263; cze&amp;#347;&amp;#263;) Ja w nim zagubiony miasto ciemne Uroki kamienicy przedwojennej Deszcz&amp;oacute;wki przej&amp;#347;ci&amp;oacute;wki bramy klatk&amp;oacute;wki miejsc&amp;oacute;wki Nieprzyjazne widok nocnych sklep&amp;oacute;w Lump&amp;oacute;w sp&amp;#322;ukanych doszcz&amp;#281;tnie Wy&amp;#322;udzaj&amp;#261;cych kase na ulicy natr&amp;#281;tnie W takich miejscach w taka noc gdy leje jest wstr&amp;#281;tnie Urwanie chmury wiatr wieje Niby chuj si&amp;#281; dzieje Ale cz&amp;#322;owiek z wy&amp;#380;yman&amp;#261; jap&amp;#261; si&amp;#281; &amp;#347;mieje (elo) Wykona sw&amp;oacute;j cel Skoczy w domu si&amp;#281; ogrzeje Taoaaaaaaa Czarna chmura nie erozja to natura Bo w chwil&amp;#281; p&amp;oacute;&amp;#378;niej powietrzem targn&amp;#281;&amp;#322;a eksplozja Z g&amp;#322;ucha s&amp;#322;yszysz huk wielki szum Pot&amp;#281;&amp;#380;ne bum jeden wielki wybuch dum Wylecia&amp;#322;o kilkadziesi&amp;#261;t szyb Mokra wersja to szcz&amp;#281;&amp;#347;cia tryb Bity w stref&amp;#281; urwanie chmury dra&amp;#380;niejsz&amp;#261; szokuj&amp;#261;c&amp;#261; Nerwowy stan noc&amp;#261; Wszystko mo&amp;#380;e zdarzy&amp;#263; si&amp;#281; przed p&amp;oacute;&amp;#322;noc&amp;#261; Czyny decyzje lekkomy&amp;#347;lno&amp;#347;ci walk&amp;#281; tocz&amp;#261; Czekasz a&amp;#380; to przejdzie Kiedy s&amp;#322;o&amp;#324;ce wzejdzie Kiedy robactwo wyjdzie na powierzchni&amp;#281; Jeszcze nie za wcze&amp;#347;nie &amp;#380;eby zacz&amp;#261;&amp;#263; rze&amp;#378;nie x3 Odegranie ci&amp;#261;g&amp;#322;e nawijanie nie przestanie Czarna chmura niech si&amp;#281; stanie &amp;#346;wiat&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nie jeszcze nie do&amp;#347;&amp;#263; pod&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Zajebista z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Taa a w co my gramy W to co mamy w g&amp;#322;owie bez wzgl&amp;#281;du no to A co ty na to ufasz tym tematom Nie odpierdol si&amp;#281; szoruj z mego podw&amp;oacute;rka kurwo &amp;#347;ciema Ju&amp;#380; ci&amp;#281; tu nie ma Ca&amp;#322;e miasto w nocy jest obl&amp;#281;&amp;#380;one Spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo zamkni&amp;#281;te w domu jest zagro&amp;#380;one Wszystko popierdolone w domu t&amp;#322;oki zamkni&amp;#281;te okna Wok&amp;oacute;&amp;#322; wsz&amp;#281;dzie bloki to sprawa istotna Ulice odci&amp;#281;te od &amp;#347;wiata to strefa mroczna 1 5 brama S&amp;#322;ycha&amp;#263; chama Kto&amp;#347; wydziera jap&amp;#281; to cisza nocna Wkurwiony ojciec &amp;#380;e zabrak&amp;#322;o wina napierdala siln&amp;#261; pi&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; swego Syna Wychowuje nast&amp;#281;pnego skurwysyna Policja wpada lecz chuj do japy mo&amp;#380;e zrobi&amp;#263; Nie p&amp;#322;acz ch&amp;#322;opaku z losem musisz si&amp;#281; pogodzi&amp;#263; Przecie&amp;#380; wiesz na nowo nie mo&amp;#380;esz si&amp;#281; narodzi&amp;#263; Czarna chmura op&amp;#281;ta&amp;#322;a ludzkie m&amp;oacute;zgi to nie bredni Okaleczy&amp;#322;a punkt my&amp;#347;lenia To uderza niczym ciernie Ca&amp;#322;y r&amp;oacute;j zmierza w b&amp;oacute;j ku zag&amp;#322;adzie pszcz&amp;oacute;&amp;#322; A ty sam w punkcie wyj&amp;#347;cia st&amp;oacute;j bo tkwisz W labiryncie codzienno&amp;#347;ci gnisz To bezw&amp;#322;adny parali&amp;#380; Bezw&amp;#322;adny parali&amp;#380; Zjebanej pogody ni&amp;#380; Albo r&amp;#380;ysz albo z &amp;#380;ycia drwisz My&amp;#347;lisz pozytywnie Albo &amp;#347;pisz liczysz si&amp;#281; z kim&amp;#347; innym Albo z niego kpisz Albo z niego kpisz...
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