
Nag, Sz
Pi&amp;#281;kny gor&amp;#261;cy s&amp;#322;oneczny dzie&amp;#324; Dzie&amp;#324; w kt&amp;oacute;rym warto roz&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281; Przed chwil&amp;#261; wsta&amp;#322;em i zawirowa&amp;#322;em Ostatniej nocy za du&amp;#380;o &amp;#347;wirowa&amp;#322;em Niez&amp;#322;a balanga i totalna gleba Ruszam dup&amp;#281; w poszukiwaniu chleba Powszedniego lufa posz&amp;#322;a si&amp;#281; jeba&amp;#263; Ju&amp;#380; si&amp;#281; lepiej czuj&amp;#281; m&amp;oacute;zg mi pracuje Wszystko kontroluje kumpli dymem szczuje Po chwili jaramy razem z pe&amp;#322;nym gazem Z pozytywnym przekazem nikt si&amp;#281; nie oszcz&amp;#281;dza Wakacyjny dzie&amp;#324; prosty jak ruchanie Chlanie jaranie to nie w chuja granie Codzienne masakrowanie zejd&amp;#378; mi z drogi chamie Odpokutujemy jutro za dzisiejsze zachowanie Przepraszamy was panie spotkamy si&amp;#281; przy bramie Niekumena kompletna my ta&amp;#324;czymy dalej Co mo&amp;#380;na dzi&amp;#347; robi&amp;#263; id&amp;#378; si&amp;#281; zalej Nalej mi szcza&amp;#322;a i nabijaj dalej Fajna ta knajpa b&amp;#281;d&amp;#281; tu siedzia&amp;#322; stale Gadka si&amp;#281; nie kr&amp;#281;ci ka&amp;#380;dy co&amp;#347; sm&amp;#281;ci Za du&amp;#380;o bakania za du&amp;#380;o picia Na pewno tak szybko nie wyjd&amp;#281; z ukrycia Chce mi si&amp;#281; la&amp;#263; ale nie mog&amp;#281; wsta&amp;#263; Co za du&amp;#380;o to nie zdrowo ale jest m&amp;#322;odzie&amp;#380;owo Co to kole&amp;#347; zaczyna nam nawija&amp;#263; Chyba chce powoli interes zwija&amp;#263; Trzeba zrobi&amp;#263; balang&amp;#281; gdzie indziej Wyj&amp;#347;cie na powietrze troch&amp;#281; nas otrze&amp;#378;wi&amp;#322;o Kilku z nas powa&amp;#380;nie si&amp;#281; zastanowi&amp;#322;o Krytycznym okiem sytuacj&amp;#281; oceni&amp;#322;o Koniec zielonki ko&amp;#324;c&amp;oacute;wka siana Sytuacja speedowa byle prze&amp;#380;y&amp;#263; do rana Kilku kolesi posz&amp;#322;o ja jeszcze zostaj&amp;#281; Si&amp;#281; nie poddaj&amp;#281; zg&amp;#322;&amp;#281;biam temat dalej Chc&amp;#281; si&amp;#281; wreszcie kurwa wyszale&amp;#263; Musz&amp;#281; si&amp;#281; jeszcze przej&amp;#347;&amp;#263; na &amp;#322;awk&amp;#281; Tam na pewno kumple pal&amp;#261; trawk&amp;#281; Dwie dychy za gram w dupie to mam Przecie&amp;#380; ich znam wi&amp;#281;c ruszam w tan I kolejna fala uderza mnie w g&amp;#322;ow&amp;#281; Sam nie wiem od ilu godzin mam bomb&amp;#281; A s&amp;#322;o&amp;#324; jest pojebany bo ma wielk&amp;#261; tr&amp;#261;b&amp;#281; Ale o to chodzi jak mu co wychodzi Jak bym wiedzia&amp;#322; co napisz&amp;#281; to bym tego nie p&amp;#322;odzi&amp;#322; Kolejny letni dzie&amp;#324; z hardcorow&amp;#261; nut&amp;#261; Dzie&amp;#324; jak co dzie&amp;#324; taka jest jazda Masz jakie&amp;#347; &amp;#380;yczenie leci spadaj&amp;#261;ca gwiazda Ci&amp;#347;nienie narasta musz&amp;#281; si&amp;#281; po&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; Jak ja dojd&amp;#281; do domu chyba nie dam rady Ale mam dolin&amp;#281; nie szukam pomocnej graby Bo wszyscy s&amp;#261; spizgani tak samo jak ja O to chodzi&amp;#322;o takie by&amp;#322;y plany Ale nie s&amp;#261;dzi&amp;#322;em &amp;#380;e wr&amp;oacute;c&amp;#281; tak zbombardowany Nastawiony wy&amp;#322;&amp;#261;cznie horyzontalnie Zgasi&amp;#322;em &amp;#347;wiat&amp;#322;o i zasn&amp;#261;&amp;#322;em momentalnie.
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