
Kazik, Alicja
To jeszcze jakby wczoraj dzieńChoć to przed laty stało sięNie przeczuwałam czemu nigdzie nie było cięOtwarłam tamte drzwiUjrzałam ciebie gdyPatrzyłeś na mnie uśmiechnięty tak jakbyś ze mnie drwiłA to tylko cieńTak na twoją twarz padał,teraz wiemDziś u nas w miasteczku jest znowu weseleWszyscy zapamiętali po kościeleDo stołu zasiąść,chociaż nie głodniOj,będzie zabawa,my ludzie młodzi i modniCo?Co?Co?Myślałam najpierw,żeTy jeszcze ruszasz nogą,ruszasz ręką,chuj wie gdzieNa sznurze podmuch tenO którym teraz śnięCo drugą noc ,czasami co noc poruszał cięI nie bałam sięBo nie dotarła do mnie wtedy twoja śmierćOnaOnaOna to wieOna to znaZapierdala jak co dzień,jak 3 po 3Jak 2x2 i chuj z tego maOna swoje wieOna swoje znaDokąd i kiedy,gdzie i jak?Ksiądz proboszcz tańcuje z oblubienicąPan młody spode łba patrzał z przyłbicąTańcuje i stary , tańcuje młodyNa zdrowie przepijem do siebie zgodyZ szaconkiem,bo się może skończyć źleGdy w Kłosowie bawimy sięNie mam nic,a nawet nica nie ma jużDziurawą pelerynę,idziesz-to beret włóżZabija brata brat,bóg gniewać musi sięAle najgorzej bóg się gniewa gdy widzi,żeKocha siostrę bratAle nie kocha jak powinien tak on bratOnaOnaOna to wieOna to znaOna to wieZapierdala jak co dzień ,jak 5 po 5Jak 2x2I gówno z tego maOna to wieOrkiestra zacina aż iskry lecąKto jeszcze ma siłę przytupnie niecoGdzie druhna co welon złapała młodej?Szuka z kawalerem z miasta przygodyDokoła każdy wiedział toCo uczyniłeś jej myśląWolą,uczynkiem,zaniedbaniem,jesteś niczem samo złoI tylko głupa rżnieszPojęcia mieć nie chceszI nie wiedziałeś wtedy nic,bo księdzem chciałeś za wszelką cenę byćJa ci przebaczyć nie zamierzamBrat nienawidzi pasterzaJedni śpią pod stołem,się poobalaliA ci po ryjach się piorą w saliOrkiestra,na zdrowie,każdy to powieWesele w Kłosowie,zabawa co się zowieOnaOnaOna to znaZapierdala jak co dzień,jak 3 po 3Jak 2x2Jak 5 po 5Jak piąte przez dziesiąteJak trzy za pięć dzięćOna to wieOna to znaOna nie cieszy,nie bawi gdy jestLecz kiedy jej nie ma samotnyś jak piesJak pies LejdorfaJak pies z SSBądź czujny jak pies potrójny
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