
Nag, Podr
Uwielbiam podr&amp;oacute;&amp;#380;e na li&amp;#347;ciu i chmurze Wszystko sprowadza si&amp;#281; do dymu w czarnej rurze Teraz jestem tylko ja i on - razem do przodu M&amp;oacute;wisz szkoda zachodu ja uwa&amp;#380;am inaczej On dostarcza mi du&amp;#380;o wra&amp;#380;e&amp;#324; bez &amp;#380;adnych obra&amp;#380;e&amp;#324; Mog&amp;#281; sobie podr&amp;oacute;&amp;#380;owa&amp;#263; kiedy tylko zechc&amp;#281; Pod byle pretekstem wbijam i odpalam &amp;#346;ci&amp;#261;gam macha towar pierwsza klasa Wi&amp;#281;c nie udawaj cieniasa odle&amp;#263; razem z nami Niech Nag&amp;#322;y Atak Spawacza b&amp;#281;dzie zawsze z Wami Niech wszyscy b&amp;#281;d&amp;#261; ujarani - niech ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat zrozumie O czym truje o czym kurwa rymuje &amp;#379;e nie jestem zwyk&amp;#322;ym chujem kt&amp;oacute;ry nic nie czuje &amp;#379;e mam czasami takie loty &amp;#380;e szybuje wy&amp;#380;ej ni&amp;#380; samoloty Wi&amp;#281;c b&amp;#261;d&amp;#378;cie razem z nami podr&amp;oacute;&amp;#380;ujcie Z li&amp;#347;ciami i chmurami z li&amp;#347;ciami i chmurami Ja mam takie same oczy Ty masz takie same oczy My mamy takie same oczy Wszyscy maj&amp;#261; takie same oczy Podr&amp;oacute;&amp;#380;e na li&amp;#347;ciu - na li&amp;#347;ciu i chmurze Raz pod spodem a raz na g&amp;oacute;rze Napoje w butelkach malunki na murze Dziewczyny na balach zap&amp;#322;ata w naturze Odcisn&amp;#281;li&amp;#347;my pi&amp;#281;tno w polskiej kulturze Czy ty jeszcze tego nie widzisz &amp;#380;e Czas niczym rw&amp;#261;cy potok p&amp;#322;ynie Przez nas niczym po pi&amp;#281;knej krainie &amp;#379;ycie jest jak las - tu kr&amp;oacute;liczki a tam &amp;#347;winie Dzikie ryj&amp;#261;ce w &amp;#380;yciorysie jak s&amp;#281;py w padlinie Nie wiecie kt&amp;oacute;rzy - w wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci krawaciarze Ale ja ich zlewam siedz&amp;#281; tu i marz&amp;#281; W&amp;#347;r&amp;oacute;d li&amp;#347;ci chmur w zielonej barwy parze Jeste&amp;#347;my jak z pocz&amp;#261;tku ery misjonarze Trzy buchy w ruchu rozlu&amp;#378;nione twarze Kto podr&amp;oacute;&amp;#380;uje z nami - zaraz si&amp;#281; oka&amp;#380;e Ja mam takie same oczy Ty masz takie same oczy My mamy takie same oczy Wszyscy maj&amp;#261; takie same oczy N i A ju&amp;#380; jest do&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; do tego jeszcze tylko S Czy ju&amp;#380; masz stres - nie s&amp;#261;dz&amp;#281; I nie chodzi tu bynajmniej o jakie&amp;#347; wielkie pieni&amp;#261;dze To ja tu rz&amp;#261;dz&amp;#281; rozdaje wszystkie karty A Klopsik na dzia&amp;#322;kach ma ca&amp;#322;y &amp;#322;eb obdarty Podr&amp;oacute;&amp;#380;e podr&amp;oacute;&amp;#380;e podr&amp;oacute;&amp;#380;e na rurze Podr&amp;oacute;&amp;#380;e na chmurze z holenderskich li&amp;#347;ci Ten smak na pewno nie raz by&amp;#322; ci bliski A temat jest &amp;#347;liski wr&amp;#281;cz kontrowersyjny Problem za problemem ja tu chyba nic nie zmieni&amp;#281; Ale czyste mam sumienie wszystkich grzech&amp;oacute;w odkupienie Osiedle Warszawskie malta&amp;#324;ska dzika pla&amp;#380;a Okazja si&amp;#281; nadarza wi&amp;#281;c na pewno z niej skorzystam A chytrym palantom niech cieknie &amp;#347;lina z pyska Masz takie same oczy Ja mam takie same oczy Ty masz takie same oczy My mamy takie same oczy Wszyscy maj&amp;#261; takie same oczy
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