
Nag, Jeszcze na wolno
Wprowadz&amp;#281; was wszystkich w moje prywatne sprawy
Nie ma w nich miejsca na &amp;#347;miech i zabawy
Jesie&amp;#324;96 Spawacz na wolno&amp;#347;ci
Katolicka religia wyzwala we mnie md&amp;#322;o&amp;#347;ci
Nie b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; nigdy tekst&amp;oacute;w o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci
Tylko jebanie chrze&amp;#347;cija&amp;#324;skich warto&amp;#347;ci
B&amp;#281;dzie wojna &amp;#347;mier&amp;#263; pieprzona zag&amp;#322;ada
Czarna religia to najwa&amp;#380;niejsza sprawa
Powiem to tylko raz i nie b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; powtarza&amp;#322;
Rozpierdol&amp;#281; ci si&amp;#281; w m&amp;oacute;zgu jak jebana zaraza
Nie maj&amp;#261; tego s&amp;#322;ucha&amp;#263; jebani pozerzy
Kt&amp;oacute;rzy nie rozumiej&amp;#261; naszych idei
Co drugie s&amp;#322;owo kurwa z tego si&amp;#281; ciesz&amp;#261;
Takich pojeba&amp;#324;c&amp;oacute;w powinno si&amp;#281; wiesza&amp;#263;
Telewizja wam m&amp;oacute;wi co pi&amp;#263; i co je&amp;#347;&amp;#263;
Ko&amp;#347;ci&amp;oacute;&amp;#322; wam pierdoli co jest dobre a co z&amp;#322;e
Policyjne &amp;#347;winie wszystkich nakurwiaj&amp;#261;
Poprzewraca&amp;#322;o si&amp;#281; we &amp;#322;bach oj poprzewraca&amp;#322;o
Wsta&amp;#324; Stalinie Polska ginie
Ucisz te wszystkie pierdolone &amp;#347;winie
Przyda&amp;#322;by si&amp;#281; znowu jaki&amp;#347; dyktator
Kt&amp;oacute;ry by zr&amp;oacute;wna&amp;#322; klas&amp;#281; z klas&amp;#261;
Za dobrze macie w dupach i dlatego tak jest
&amp;#346;wi&amp;#281;cenie szk&amp;oacute;&amp;#322; i &amp;#347;wi&amp;#281;to co dzie&amp;#324;
Stare g&amp;#322;upie kurwy ledwo dojd&amp;#261; do ko&amp;#347;cio&amp;#322;a
A pingwiny sobie je&amp;#380;d&amp;#380;&amp;#261; w drogich samochodach
Proboszcz chuj proboszcz chuj
Odbezpieczam giwer&amp;#281; zaraz b&amp;#281;dzie gn&amp;oacute;j
Przywi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#281; ci&amp;#281; do drzewa i zaknebluj&amp;#281; ryj
Przestrzel&amp;#281; ci kolana ale b&amp;#281;dziesz wy&amp;#322;
P&amp;oacute;&amp;#378;niej ci przy&amp;#322;o&amp;#380;&amp;#281; giwer&amp;#281; do ryja
Poci&amp;#261;gn&amp;#281; za cyngiel i Ave Maria
P&amp;oacute;jdziesz skurwielu p&amp;oacute;jdziesz do piek&amp;#322;a
Twoja dusza tam umrze w wielkich m&amp;#281;kach
Spawacz96 to poga&amp;#324;stwa i herezje
Nie wierz&amp;#281; nie wierz&amp;#281;
Spawacz96 to poga&amp;#324;stwa i herezje
Nie wierz&amp;#281; kurwa nie wierz&amp;#281;
Tik tak tik tak
Uwa&amp;#380;ajcie skurwysyny bo zegar tyka
A kiedy wybije ostateczna godzina
Zginie ka&amp;#380;da pierdolona &amp;#347;winia
Polska Polska ber alles
Zostawcie te&amp;#380; dla mnie jaki&amp;#347; kawa&amp;#322;ek
Zawsze b&amp;#281;dzie miejsce &amp;#380;eby gdzie&amp;#347; to wbi&amp;#263;
Wymi&amp;#281;kasz skurwielu na widok mej krwi
Wci&amp;#261;gn&amp;#281; przydusz&amp;#281; wci&amp;#261;gn&amp;#281; przydusz&amp;#281;
Czuj&amp;#281; ten dopierdal teraz ci&amp;#281; udusz&amp;#281;
Nie jestem kurwa sob&amp;#261; nie panuj&amp;#281; nad my&amp;#347;lami
Czuj&amp;#281; jakbym lata&amp;#322; gdzie&amp;#347; wysoko nad g&amp;oacute;rami
Nasz slang rozumie tylko Spawacz Killz
Pakuj&amp;#261; po kana&amp;#322;ach i nie wiedz&amp;#261; co to wstyd
Mielone kurwa a pianino ino ino
Rower z Nazaretu wczoraj gdzie&amp;#347; odwin&amp;#261;&amp;#322;
Nie jeste&amp;#347; z Obornickiej nie zrozumiesz tych tekst&amp;oacute;w
My dobrze wiemy &amp;#380;e to czyste kurestwo
Ja nie b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; wysila&amp;#322; i m&amp;oacute;wi&amp;#322; zrozumiale
Od tego ju&amp;#380; macie Liroya po zawale
Digrysh bibry bobra ujeba&amp;#322;a mnie kobra
Digrysh bibry beba usiad&amp;#322;a mi na chuju du&amp;#380;a mewa
Mewa ja pierdol&amp;#281; gdzie my kurwa &amp;#380;yjemy
Siedzimy cicho ale dobrze o tym wiemy
&amp;#379;e piiiii i piiiii ochrania z&amp;#322;odziei
Wi&amp;#281;c musimy zniszczy&amp;#263; tych jebanych skurwieli



Spawacz96 to bandyci i z&amp;#322;odzieje
Lubi&amp;#261; odbiera&amp;#263; ludziom nadziej&amp;#281;
Dawaj dzie&amp;#324;gi ty skurwysynu
Po&amp;#380;egnaj si&amp;#281; proboszcz ze swoj&amp;#261; rodzin&amp;#261;
Na plebani jak zwykle swojskie klimaty
zamk&amp;oacute;w 150 i metrowe kraty
Dwa pittbulle strzeg&amp;#261; kasy
Nie podchod&amp;#378; do nich stary kurwa bez armaty
Spawacz96 to poga&amp;#324;stwa i herezje
Nie wierz&amp;#281; nie wierz&amp;#281;
Spawacz96 to poga&amp;#324;stwa i herezje
Nie wierz&amp;#281; kurwa nie wierz&amp;#281;
Druh Podciechowski popierdoli&amp;#322; ci ko&amp;#347;ci
Nie ma lito&amp;#347;ci nie ma lito&amp;#347;ci
Nie chce mi si&amp;#281; pisa&amp;#263; ale wiecie
Za darmo nie dostaniesz kasy na tym &amp;#347;wiecie
Uwa&amp;#380;aj dupo uwa&amp;#380;aj co m&amp;oacute;wisz
Bo inaczej Go&amp;#322;y pa&amp;#322;&amp;#261; ci dokurwi
Spawacz96 wyzwoli&amp;#322; si&amp;#281; z kajdan&amp;oacute;w
Komercyjnej prostytucji na ka&amp;#380;de zawo&amp;#322;anie
Panowie redaktorzy z pozerskich gazet
Mog&amp;#261; mi kurwa obci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; chuja
Niekt&amp;oacute;rzy m&amp;oacute;wi&amp;#261; o nas komuni&amp;#347;ci
Inni terrory&amp;#347;ci a ci trzeci faszy&amp;#347;ci
Czy maj&amp;#261; oni racj&amp;#281; zdecyduj sam
Pos&amp;#322;uchaj przemy&amp;#347;l i parampampam
Syndykat96 Nag&amp;#322;y Atak Spawacza
Niech ka&amp;#380;da lacha nogi rozkracza
Nasze teksty wal&amp;#261; po ryju
Lepiej ni&amp;#380; speed rozwalaj&amp;#261;cy si&amp;#281; w &amp;#380;y&amp;#322;ach
Ale jak m&amp;oacute;wi Tomasz najlepsze s&amp;#261; wina
Chlejemy pod mostem albo w ruinac

Nag - Jeszcze na wolno w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/nag-jeszcze-na-wolno-tekst-piosenki,t,528915.html

