
młody nykiel, jacob
Zajebałem szkołę ale dziś mam kurwa klasę.
Powyciągałem wnioski, że kurwa wciągałem.
Pytają mnie &quot;Kuba kiedy znajdziesz pracę?&quot;
Nigdzie nie emigrowałem ale jestem w ciężkim stanie.
&quot;Czemu tyle pijesz Kuba nadal nie przestajesz?&quot;
Chcą mnie umoralniać ci co nie pomogli wcale.
Nie znacie wartości bo znacie grubą kasę.
Mam w głowie najebane ale jestem dzielny pacjent.
Skarbie mam chore jazdy dlatego nie robię prawka.
Leczyłem się 6 miesięcy nie polecam nie pozdrawiam.
Co dzień przechylana flacha brudne myśli czysta wóda.
Kurwa to czary i magia sok przygotowuje bunia.
Piszą że jestem na liście a ja biłem się z myślami piszą, że mówię o kwitach bo każdy się o mnie martwi.
Typie nie chodzę do kina HORROR TO MAM KURWA W BANI, a komedia to ten świat gdzie moje życie jak z bajki.
W moim CV pochwalę się zdolnościami.
Cztery dni bez spania szybkie zerowanie flachy.
Jak se życie poukładam to będziemy na kolacji.
Chyba że będziesz kolejną która będzie mnie trawić.
Mam wiele dziur w sercu a nie chodzi o Panny, tą szmatą dziury nie zapchasz pamiętaj to kurwa stary.
Ja chce na całym ciele popierdolone dziary.
Pytają mnie kiedy ostatni raz byłem zakochany? A ja nie wiem w sumie bo nie wiem czy kochać umiem, nigdy nie zaufam kurwie bo w sumie nienawidzę kurew.
Waszym planem ja się duszę.
Kupiłem jej różę, ale wiem że bywa różnie. 
Co dzień najebany przez te stany znów powrócę, wiele na odpierdalałem wiele ja też kurwa żałuję.
Ale nic nie posmakuje, jak nie spróbujesz.
Obok mam swoich braci którzy robią wielką chmurę.
A W ŚRUD CHMUR MÓJ BRACIAK NA KARKU JEGO TATA, PYTAJĄ CO TO ZA DZIARA.
Kuba dlaczego go nie ma, dlaczego on zszedł ze świata.
Czy mocno boli cię strata czy łatwo umiesz wybaczać. 
W sumie to moja wada bo bardzo boją mnie straty, i też za szybko wybaczam kiedy nykiel robi znowu hajsy.
Po sobie mam stare nike ale też mam nowe życie.
A ty w końcu otwórz oczy i najlepiej zamknij pizde.
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