
Nag, Ja ju
Jestem na imprezie wrzucam KRS One- a Drzwi lod&amp;oacute;wy otwieram z glana Si&amp;#281; masz Iwona s&amp;#261; frytki Zjemy frytki z nimi grzybki P&amp;oacute;&amp;#378;niej gdy b&amp;#281;dziesz podjarana B&amp;#281;d&amp;#281; ci&amp;#281; dusi&amp;#322; do samego rana Zdejm&amp;#281; ci stanik wyjebi&amp;#281; w k&amp;#261;t Wiesz o co chodzi tak jak James B&amp;#322;ond Mamy sw&amp;oacute;j k&amp;#261;t r&amp;oacute;b mi tak dalej A przy okazji Tequilli nalej Byle dalej teraz majteczki Par&amp;#281; strza&amp;#322;&amp;oacute;w z innej beczki Extaza trata przy &amp;#347;cianie Na stole na &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku ob&amp;#347;ciskiwanie Co si&amp;#281; stanie zaraz mnie rozpierdoli Albo wybuchn&amp;#281; jak kto woli Jestem na imprezie wal&amp;#281; wszystkie dupy Po prostu jestem cz&amp;#322;onkiem NAS grupy Rucham wszystko co wejdzie mi w drog&amp;#281; Ja ju&amp;#380; za siebie po prostu nie mog&amp;#281; Impreza w ci&amp;#261;gu jazda jak w poci&amp;#261;gu Skurwiaj sprzed oczu laskany pitongu Lufa kr&amp;#261;&amp;#380;y jak odrzutowiec Ka&amp;#380;dy ma po jointa po&amp;#322;owie Na mojej g&amp;#322;owie zakwit&amp;#322;y bratki Z chatki wypierdalaj do swej matki Jak masz dosy&amp;#263; skr&amp;#281;t&amp;oacute;w i tutejszej jatki Pakuj manatki spierdalaj do swej klatki Nikt za tob&amp;#261; p&amp;#322;aka&amp;#263; nie b&amp;#281;dzie Or&amp;#281;dzie to wiesz do kogo mo&amp;#380;esz wystosowa&amp;#263; Pizgnij ryjem w mur nie b&amp;#281;dziesz &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263; Ca&amp;#322;owa&amp;#263; mo&amp;#380;esz swoj&amp;#261; dup&amp;#281; katowa&amp;#263; Swoj&amp;#261; dol&amp;#281; mo&amp;#380;esz na stole matole Doko&amp;#324;cz swoj&amp;#261; col&amp;#281; a jak masz ch&amp;#281;&amp;#263; To jointa skr&amp;#281;&amp;#263; skocz po jabole I zata&amp;#324;cz na stole Jestem na imprezie wal&amp;#281; wszystkie dupy Po prostu jestem cz&amp;#322;onkiem NAS grupy Rucham wszystko co wejdzie mi w drog&amp;#281; Ja ju&amp;#380; za siebie po prostu nie mog&amp;#281; Wchodz&amp;#281; na imprez&amp;#281; i od razu le&amp;#380;&amp;#281; Posz&amp;#322;y dwie lufice zarzuc&amp;#281; kotwic&amp;#281; Pi&amp;#281;kny strza&amp;#322; jak z guna w potylic&amp;#281; Swoim widokiem par&amp;#281; kobitek zachwyc&amp;#281; To ma by&amp;#263; impreza do samego rana Je&amp;#347;li wpadniesz w moje r&amp;#281;ce dola twoja przejebana To fakt nie reklama musisz by&amp;#263; zbombana Mistrz ceremonii wkracza zaczyna si&amp;#281; zabawa Pozna&amp;#324;ski tw&amp;oacute;rca bitu panienka si&amp;#281; rozk&amp;#322;ada I wszystko by&amp;#322;oby w porz&amp;#261;dku gdyby nie pewna sprawa &amp;#379;e ja Kamie&amp;#324; ju&amp;#380; dawno tak nie robi&amp;#281; Ca&amp;#322;y czas szukam zajebistej dziewczyny Pierdol&amp;#281; was w dup&amp;#281; dziwki skurwysyny Pami&amp;#281;tajcie &amp;#380;e ca&amp;#322;y czas histori&amp;#281; tworzymy Ale impreza jest imprez&amp;#261; i wszyscy to wiedz&amp;#261; Wi&amp;#281;c baw si&amp;#281; ile wlezie a p&amp;oacute;&amp;#378;niej przyjdzie czas na refleksj&amp;#281; Jestem na imprezie wal&amp;#281; wszystkie dupy Po prostu jestem cz&amp;#322;onkiem NAS grupy Rucham wszystko co wejdzie mi w drog&amp;#281; Ja ju&amp;#380; za siebie po prostu nie mog&amp;#281;
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