
Merefiuru, Wolny dzień
Myślę się wyśpię po całym tygodniu, ale znów większość spraw na ten dzień ustawiam mordo. Od rana chodzi za mną już kira zimna, wieczorem pierdolne bo wiem że zostanie chwilka. Odebrać talony, przelewy zrobić, jak wstaje o 12 to wiadomo że czas goni kurwa mać tu mnie, a furę zostawiłem, wiem że przyjedzie jak go poproszę tyle towonawa kawaliwinewe pociśnie ziomek, jointa zajarali nie gadali o pogodzie w głowie na spokojnie wkońcu buch zbija ciśnienie, wjechałem w bloki jestem u siebie. Nic się nie dzieje to chyba już tu norma zaraz  będzie poczta potem mamuśka orka no siema morda słyszy gdzie tu nie wejdę zajebany skrętem szybką kawiure jebne 

Ref: No i jest pięknie jak w dobrą stronę sprawy, oby się wiodło ziomalom mym kochanym, wracajcie do domów, a nie z puchy na wagi, uśmiechnięte japy i bez zmartwień na twarzy. Niech joint się smaży i pękają flachy  niech zagości spokój, a nie szałas na bani. Bawcie się ludzie o głowie nie zapomnij, bo jak wyjebie korki się taniec ze złem włączy 

Układam w całość kolejne wersy, zajawka co kręci tym co wspierają dzięki to dla was rym kolejny, a dla mnie satysfakcja, że słuchacie tego i wiecie że w tym prawda. Nie przewijam głupot, a to co widzę tutaj, Wychowany tak pomagaj nie pal głupa na błędach nauka, a w grupie drzemie siła. Niech fart się trzyma nie wpada czarna bila.

Ref: No i jest pięknie jak w dobrą stronę sprawy, oby się wiodło ziomalom mym kochanym, wracajcie do domów, a nie z puchy na wagi, uśmiechnięte japy i bez zmartwień na twarzy. Niech joint się smaży i pękają flachy  niech zagości spokój, a nie szałas na bani. Bawcie się ludzie o głowie nie zapomnij, bo jak wyjebie korki się taniec ze złem włączy ¹
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