
GrubSon, Pij
Ej! Jak byłem mały, bawiąc się na ulicy przed blokiem,walnąłem się w głowę i upadłem, ktoś pomógł mi wstać i spytał się czy coś mi się stało w głowę.Ja powiedziałem "Ta", wtedy on powiedział "Mam na imię Bronek,dam ci brona on ci pomoże". Ja powiedziałem "Ta, Bronek, Bronki są najlepsze".Więc będąc dzieciakiem, po tej akcji mówiłem sobie "Bronek,zawsze cie będę pił, tak długo jak będę kurwa żył".Piwo!Piwo!Ej!Yo!Piwo! Pewnego razu, pewnego dnia, kiedy zapoznałem na ulicy tego drania,to był ten dzień nie do wyjebania, bliskie spotkanie Bronek i bania.Dopiero wtedy poczułem jego aromat brat, takie paliwo, o dziwo, wchodziło jak bat.Nawet te obiboki tego pojebania uderza mnie butem o wiele lepiej od jarania.Każdy wie to, że on dobry, unikalny ma smak i jebie mnie to,że po nim gada się jak Duffy Duck.Nienawidzę tego kiedy jego jest brak muszę go mieć i tak don`t give a fuck.Yo, choć parę razy się nim zatrułem, dalej go pije i dlatego mówią, że jestem żulem.Chuj im w ryj, wale to i tak ja wiem lepiej to piwo chlej nie to wylej bo ja chce tego więcej.W domu, na dworze, pije piwo! W górach, nad morzem, pije piwo! Gdy spotykam moją hordę,pije piwo i dostaje w mordę, pije piwo. Kiedy nie mam ochoty na brona, pije piwo!Kiedy skończy się mamona, pije piwo! Codziennie ostro, pije piwo!Bo co ja robie bracie, siostro, pije piwo!Bierz kiedy chcesz, ale daj cash, bo chyba wiesz, za darmo umarła, chyba, że go zajebiesz.Tu wiadomo kiedy dopada cie dołek, ma pole do popisu Bronek, zapamiętaj to ziomek.Yo, więc lepiej wtedy go się napić, niektórzy lubią też do tego zapalić.Więc się częstuj, nie stój, tylko to stestuj bo my się nigdy nie wahamy kiedy on jest tu.Ludzie, ej, dla mnie ten Bronek jest wielki, dlatego wysoko w górę podnieśmy butelki.W tyle drin, piwo to nasz alko-king, zdrówko za niego stukamy się BLING! BLING!Czy wiesz już, że jego rodzaj jest w chuj, też to dlatego biorę je do aresztu.Z chłopakami zaczynamy potem szturm. Boom, boom, kapsle, boom, kto rządzi tu?Kiedy fure kieruje, pije piwo! Kiedy śpie i sobie śnie, pije piwo!Przed i po stosunku, pije piwo! Przy stole i przy biurku, pije piwo!Kiedy ja robię sobie zakupy, pije piwo! Kiedy wszystko jest do dupy, pije piwo!Kiedy dają mi go, pije piwo! Bo co ja robię amigo, pije piwo!Ja, ja, ja z ekipą najebany, tak się bawimy i walimy godzinami brony.Do tego nie potrzeba nam ochrony, bo kiedy mówimy, że pijemy to pijemy!Ludzie pytają co to za najeby? ĆPUNY! To kierunek który obieramy.Może dla ciebie to głupie że tak robimy, wiesz mi my to po prostu kochamy.Ludzie gadają, piwo to szatan, a to nasz pan. To dar z nieba, dlatego trzeba go chlać man.Łyk za łykiem, piwo za piwem, kapa za kapą, baby niech się gapią jak chłopaki glebe łapią.Ej yo, od niedzieli do soboty bal. Robimy same głupoty, wcale nam nie jest ego żal.Regenerujemy się każdego dnia, leczymy kaca, taka praca, to nas odmładza.Moja cała brygada, pije piwo! Kiedy mikrofonem włada, pije piwo!Kiedy jestem u dentysty, pije piwo! Ale jestem zajebisty bo pije piwo!Mimo, że wątroby prawie nie mam, pije piwo! Mimo, że rzygam przetrwam,cały bezkres też, bo co ja teraz dobrze wiesz! Pije piwo!
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