
Nag, Zabi
Prorocy kt&amp;oacute;rzy byli przede mn&amp;#261; I przed Tob&amp;#261; z dawna Ci prorokowali przeciwko ziemiom zacnym Zamknij ryj skurwysynu ! Przyjd&amp;#378; do ko&amp;#347;cio&amp;#322;a opowiedz o problemach Ksi&amp;#261;dz ci&amp;#281; oleje i nie da ci chleba Nie da ci nawet pierdolonej szklanki wody Tak samo jest kurwa u &amp;#346;wiadk&amp;oacute;w Jehowy Jedni i drudzy &amp;#322;a&amp;#380;&amp;#261; po chatach Pr&amp;oacute;buj&amp;#261; ci wm&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#380;e b&amp;#281;dzie koniec &amp;#347;wiata B&amp;#281;dzie koniec &amp;#347;wiata jak nie zdecydujesz si&amp;#281; i&amp;#347;&amp;#263; Nie przy&amp;#322;&amp;#261;czysz si&amp;#281; do nas nie b&amp;#281;dziesz w nas wierzy&amp;#322; Stoj&amp;#261; jak barany i pierdol&amp;#261; g&amp;#322;upoty Najlepiej kurwa wyjeba&amp;#263; z chaty Przy&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; guna wypierdoli&amp;#263; w &amp;#322;eb Nie b&amp;#281;dzie mi tu &amp;#347;ciemnia&amp;#322; pierdolony &amp;#347;mie&amp;#263; Wredne kurwa &amp;#347;winie wasz czas nied&amp;#322;ugo minie Sp&amp;oacute;jrz skurwysynu ju&amp;#380; si&amp;#281; nie wywiniesz Normalny cz&amp;#322;owiek nie zostanie nigdy ksi&amp;#281;dzem Nie wytrzyma&amp;#322; by kurwa nawet do &amp;#347;wi&amp;#281;ce&amp;#324; Na og&amp;oacute;&amp;#322; s&amp;#261; to pijacy lub peda&amp;#322;y Zbocze&amp;#324;cy seksualni pojebane barany Czasami zoofile ale to ju&amp;#380; rzadziej Ka&amp;#380;dy ksi&amp;#261;dz to jaki&amp;#347; wynalazek Jehowi to w og&amp;oacute;le inna historia Sami nie wiedz&amp;#261; co jest z&amp;#322;e a co dobre Chodz&amp;#261; po &amp;#347;wiecie jak jebani lunatycy Takich najlepiej napierdala&amp;#263; w piwnicy Nie wierz&amp;#281; kurwa w &amp;#380;adnego boga Czy b&amp;#281;dzie to Budda Jezus czy Jehowa Nie wierz&amp;#281; kurwa nie mam na to czasu Pomy&amp;#347;l&amp;#281; o tym p&amp;oacute;&amp;#378;niej jak p&amp;oacute;jd&amp;#281; do piachu Odpierdol si&amp;#281; cz&amp;#322;owieku zostaw mnie w spokoju Nie jestem kurwa w dobrym nastroju Nie obchodzi mnie to co chcesz mi powiedzie&amp;#263; M&amp;oacute;wi&amp;#322;em ci kurwa &amp;#380;e w nic nie wierz&amp;#281; Zostawcie mnie w spokoju pozw&amp;oacute;lcie mi &amp;#380;y&amp;#263; W moim zachowaniu nie zmienicie nic Jestem jaki jestem i dobrze mi z tym Nie chce mi si&amp;#281; patrze&amp;#263; na ten ca&amp;#322;y wasz syf Chcieli by&amp;#347;cie rz&amp;#261;dzi&amp;#263; i trz&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; ca&amp;#322;&amp;#261; Polsk&amp;#261; Wpierdalacie w polityk&amp;#281; ogromne pieni&amp;#261;dze Pom&amp;oacute;&amp;#380;cie lepiej biednym chorym ludziom Zamiast odnawia&amp;#263; kurwa Jasn&amp;#261; G&amp;oacute;r&amp;#281; Po chuj budujecie tyle nowych ko&amp;#347;cio&amp;#322;&amp;oacute;w Je&amp;#380;eli kto&amp;#347; chce to pomodli si&amp;#281; w domu Na chuj kupujecie takie drogie samochody Zabawiacie panienki robicie imprezy Ludzie daj&amp;#261; pieni&amp;#261;dze na ofiar&amp;#281; A wy sobie kurwa wyje&amp;#380;d&amp;#380;acie na Hawaje Ave Maryja czarowniki jebane Macie u nas na zawsze grubo przejebane Wykurwimy was w kosmos zburzymy &amp;#347;wi&amp;#261;tynie B&amp;#281;dziemy was pali&amp;#263; wy poga&amp;#324;skie &amp;#347;winie Zrobimy wam kurwa piek&amp;#322;o na ziemi Zobaczymy ilu z was jeszcze wiar&amp;#281; ceni Zobaczymy czy s&amp;#261; prawdziwi ksi&amp;#281;&amp;#380;a Kt&amp;oacute;rzy ud&amp;#378;wign&amp;#261; ten jebany ci&amp;#281;&amp;#380;ar Niech b&amp;#281;d&amp;#261; si&amp;#281; p&amp;#322;aszczy&amp;#263; i b&amp;#322;aga&amp;#263; o &amp;#322;ask&amp;#281; Zostali nam jeszcze kurwa Jehowi Stara historia ju&amp;#380; dawno po nich Oni ju&amp;#380; dawno kurwa nie &amp;#380;yj&amp;#261; Zmierzyli si&amp;#281; z prawdziw&amp;#261; poga&amp;#324;sk&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#261; Odpierdol si&amp;#281; cz&amp;#322;owieku zostaw mnie w spokoju Nie jestem kurwa w dobrym nastroju Nie obchodzi mnie to co chcesz mi powiedzie&amp;#263; M&amp;oacute;wi&amp;#322;em ci kurwa &amp;#380;e w nic nie wierz&amp;#281;
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