
Nag, 
Nienawidz&amp;#281; robi&amp;#263; dobrego wra&amp;#380;enia bo mog&amp;#261; powsta&amp;#263; rozwarstwienia w naszych stosunkach przekaz zamkni&amp;#281;ty w kolorowych malunkach roboty na lewej r&amp;#281;ce Krzysztof Polska sztandarowy emce chc&amp;#281; ci powiedzie&amp;#263; co mnie boli boli mnie to, &amp;#380;e nie mam jaboli &amp;#322;ubu dubu coli i fajek, nie pierdol mi tu bajek jestem wkurwiony, to ta godzina poczucie warto&amp;#347;ci jak u rabina on nie zapomina, dba o stosunki powstrzymuj&amp;#261;ce alkoholowe trunki dzisiaj ju&amp;#380; nie pij&amp;#281; bo ten dobrobyt mnie zabije P&amp;#322;yta o wszystkim i o niczym ja nic nie wiem, nie by&amp;#322;o mnie przy tym nagrywa&amp;#322;y cztery sobowt&amp;oacute;ry i dlatego wysz&amp;#322;y takie bzdury Ja nic nie wiem, co&amp;#347; tam napisa&amp;#322;em o sens i temat w og&amp;oacute;le nie zadba&amp;#322;em chyba spa&amp;#322;em na stole jak si&amp;#281; obudz&amp;#281; to znowu zapol&amp;#281; nagrywa za mnie brat Jacksona Michaela yo taka jego rola ja przyjd&amp;#281; na sam koniec o moim przyj&amp;#347;ciu uprzedzi ci&amp;#281; goniec zapach kt&amp;oacute;ry na pewno poczujesz od tego zapachu, uwierz, zwariujesz dostaniesz totalnego jobla a na dobitk&amp;#281; w dup&amp;#281; ze skobla chwilowe zawieszenie broni nie ogl&amp;#261;daj si&amp;#281; bo nikt ci&amp;#281; nie goni w matowej toni zobaczysz s&amp;#322;o&amp;#324;ce tak radosne i tak gor&amp;#261;ce P&amp;#322;yta o wszystkim i o niczym ja nic nie wiem, nie by&amp;#322;o mnie przy tym nagrywa&amp;#322;y cztery sobowt&amp;oacute;ry i dlatego wysz&amp;#322;y takie bzdury Wiem, &amp;#380;e nie wszyscy mnie lubi&amp;#261; niekt&amp;oacute;re osoby po prostu si&amp;#281; gubi&amp;#261; w moim wymy&amp;#347;lonym &amp;#347;wiecie w&amp;#322;a&amp;#347;nie to mnie boli i gniecie nie umiem jak inni startowa&amp;#263; normalnie zawsze zaczn&amp;#281; feralnie i klapa go&amp;#347;&amp;#263; patrzy jak na debila przytaknie tak, tak i omija to chwila i ju&amp;#380; jebi&amp;#261; si&amp;#281; relacje Sebastian naci&amp;#347;nij jeszcze raz spacj&amp;#281; odkry&amp;#322;e&amp;#347; koniugacj&amp;#281; jestem ci&amp;#281;&amp;#380;ki ale pisz&amp;#281; dobre piosenki i jest problem co z takim zrobi&amp;#263; mo&amp;#380;na pogada&amp;#263; albo obchodzi&amp;#263; z daleka znowu temat rzeka przy muzie z DJ-em jest nasza peka P&amp;#322;yta o wszystkim i o niczym ja nic nie wiem, nie by&amp;#322;o mnie przy tym nagrywa&amp;#322;y cztery sobowt&amp;oacute;ry i dlatego wysz&amp;#322;y takie bzdury
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