
Jakub Ficek, przyjaciele fałszywi
jeden typ na impreze  wpadł bo myslał ze bedzie wszystko  git
ale nie do konica wydawac by sie mogło  bo jest konfidentem i z tym własnie problem 
chciał bawic sie do rana ale tak od razu ta impreza nie udana
a ambicja równiez  nie pozwalała ale diabeł kusi i co zrobic z tym 
spotkała go kara za frajerskie zachowania 
chuja przygrywania  pieskami współpracowania !
wypierdolił typa za próg potem  był wielki huk i nie było juz 
balowania nie ma i parówy również teraz mozemy sie bawic do samego rana!
nadazyła sie okazja to sie skorzystało z rzyrzucenia konfitury z pewnego lokalu
3 lat temu pokazał jak mozna naprawde byc pizda i z dupy szczelic na sojego ziomka
koleś przesadził za małolata i nie przez kata co na komisariacie głowe przewraca podstepami nas oplata zeby wsypac
jakiegos dobrego ziomalka
brata co od kilku lat pomaga  dobrymi radami słuzy nie tylko po burzy 
żeby nie poszedł leżęc na kolejne lata 
ta szmata poleciała do kata na brata bo od kilku lat groziła mu krata  
ale niezle kota ogonem odwraca to nie on tylko sasiadka !
głupie zażalenia rozlicznia tłumaczenia czy puszczeniu z pyska pary to nie do wiary
kto jak sie broni to nie dowiary
 jedną osoba byłes ty której zaufałem i powiedziałem a ty to wykorzystałes
wiec przestań pierdolic dupke ratować moze i ci sie 
udaa ale w gorsze gówno sie wpakowałeś ! wiesz tak i 
tak nie wywiniesz sie bo myślane było o tym za kratmi 
gdy byłęm odciety od swiata sam pośród krat i ścian
i bedzie bolało bedzie pewnie teraz żałujesz ? nagle wszystko sie posypało 
bolało ale to i tak kurwa mało że wjebałes mnie w takie bagno i tak nie było barto 
poruszymy  temat jebania ziomków na sianko ogarniałes 
temacik a temacik znikał razem z toba fayo
chciałeś poczuc smak kwiatu to mogłes wyjechac do krajiny wiatraków 
popytac tam rodaków moze wpadł by jakis 
etacik moze na zmywaku a moze na wiatraku kozaku !!!
kolejne przekrety wrastały mozliwosci szybkie kroki wiecej 
skilów pewnosci w siebie z kazdym kolejnym ruchem czułes sie coraz pewniejszy ale z tym 
traciłes swój wizerunku wsród przyjaciułek i ziomali najlzszych z bolków  klatek z róznych ławek
ziomeczki jadły bąbki bo miały nadzieje ze ten kwit odzyskaja !!!
a ty przygrywałes ze oddasz jutro i tak to sie zwykle sie kończyło nadszedł dzień odważny pewny siebie jak 
zwykle ze cos zajarasz poleciał po siano ale wpierdolił sie na mine ? dziwne ? oczywiste chłopaki cie dojeżdzły ledwo 
uszedłes z zyciem i teraz przemyslałes wszystko swoje błedy wiesz ze droga nie biegnie tędy 
szkoda musi sie cos stać aby to zrozumieć dokłądnie 
przemysleć że ziomeczki których wyjebałes nie szukaja spiny tylko reki która kurwa zawsze ty pierwszy podawałęs!!!

konfitura jebana 
ham prostak i wydawało sie oczywiste
że jestes parówą a ty nigdy w porzadku nie byłes
odpierdalasz to wjazd na banie szybkie serca stukanie 
odliczanie za kratami wkurwianie ja ci za to wynagrodze 
i co moze zdziwi cie to co teraz nawinołem
pewnie tak bo wytłumaczyłem w kilku zdniach jak wyglada twoje spierdolone fałszywe zycie 
a dla tych co ci jeszcze podają ręke 
powiedz kurwa dziekuje 
a wy ziomeczki uważajcie na takich skurwysynów
bo owiną kota ogonem i sie pozegnacie !!!!!
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