
Nag, Zakopane gangsta
Kuku&amp;#322;eczka kuka Romek ch&amp;#322;opca szuka Jak go znajdzie w s&amp;#322;omie chuja mu po&amp;#322;omie Ale mu wyjebie co&amp;#347; mi si&amp;#281; zdaje &amp;#380;e mu kurwa mord&amp;#281; zleje T&amp;#261; chusteczk&amp;#281; co&amp;#347; mi da&amp;#322;a wyjeba&amp;#322;em wyjeba&amp;#322;em &amp;#379;eby&amp;#347; kurwo nie my&amp;#347;la&amp;#322;a &amp;#380;e ci&amp;#281; kiedy&amp;#347; kocha&amp;#322;em Romanowi zdejmcie gacie brudne tak &amp;#380;e chuj Bo nas ci&amp;#261;gle syfem straszy fuj fuj fuj fuj gn&amp;oacute;j M&amp;#322;odego Kazia we&amp;#378;cie za k&amp;#322;aki Jak dobrze pali lach&amp;#281; wiedz&amp;#261; wszystkie ch&amp;#322;opaki Romanowi dajcie mocno w ryj Wsad&amp;#378;cie mu do dupy bardzo d&amp;#322;ugi kij Ale za to Kazia z&amp;#322;apcie za kutasa Niech nie ucieka niech z ch&amp;#322;opcami pohasa Wysokie ogrodzenie Kaziu Wih&amp;oacute;ra robi&amp;#322; &amp;#379;eby do Romana &amp;#380;aden amant nie przychodzi&amp;#322; Lecz Romek mia&amp;#322; ch&amp;#322;opaka z grubego wosku Na cztery centy chudy o jednym w&amp;#322;osku Lecz Romek mia&amp;#322; ch&amp;#322;opaka i bardzo go kocha&amp;#322; Bo wszystkie ch&amp;#322;opaki to tralala tralala tralala lala lala G&amp;#322;&amp;#281;boka studnia g&amp;#322;&amp;#281;boko kopana Cnota Romana jeszcze nie ruszana Jego czarna studzienka stoi &amp;#380;a&amp;#322;o&amp;#347;nie Nikomu nie da&amp;#322;a paj&amp;#281;czyn&amp;#261; zaro&amp;#347;nie Poszed&amp;#322; Roman do ciemnego lasu do zielonego ho ho Poszed&amp;#322; Roman do ciemnego lasu do zielonego ho ho Poszed&amp;#322; Roman do ciemnego lasu do zielonego ho ho Napotka&amp;#322; tam le&amp;#347;niczego napalonego ho ho Napalonego ho ho napalonego Gdzie jest ta melina gdzie kurwa jest ten dom Gdzie jest ten ch&amp;#322;opak co bardzo kocham go Znalaz&amp;#322;em melin&amp;#281; znalaz&amp;#322;em dom Znalaz&amp;#322;em Zenona bardzo kocham go Cztery razy po dwa razy osiem razy raz po raz O p&amp;oacute;&amp;#322;nocy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz Cztery razy po dwa razy osiem razy raz po raz O p&amp;oacute;&amp;#322;nocy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz M&amp;#322;ody Kaziu starej babie wsadzi&amp;#322; przez przypadek w dup&amp;#281; grabie Ale &amp;#380;yj&amp;#261; ale kurwa &amp;#380;yj&amp;#261; i od rana drog&amp;#261; w&amp;oacute;dk&amp;#281; pij&amp;#261; Z g&amp;oacute;ry na innych spogl&amp;#261;daj&amp;#261; i nas wszystkich kurwa w dupie maj&amp;#261; Ale &amp;#380;yj&amp;#261; ale &amp;#380;yj&amp;#261; i od rana drog&amp;#261; w&amp;oacute;dk&amp;#281; pij&amp;#261; Ale &amp;#380;yj&amp;#261; ale kurwa &amp;#380;yj&amp;#261; kto nie chce pi&amp;#263; tego w mord&amp;#281; bij&amp;#261; Trzeba zesp&amp;oacute;&amp;#322; pokry&amp;#263; kas&amp;#261; lecz ja serca i ch&amp;#281;ci nie mam na to Zesp&amp;oacute;&amp;#322; g&amp;oacute;wnem pokryjemy i na ca&amp;#322;&amp;#261; Polsk&amp;#281; wypromujemy Komercyjne cwele o lele chod&amp;#378;cie ze mn&amp;#261; pogada&amp;#263; na g&amp;oacute;r&amp;#281; Dam ci pieni&amp;#261;dze i klucz od bramy tam swoj&amp;#261; dusz&amp;#281; wytw&amp;oacute;rni sprzedamy Komercyjne kurwy o lele poka&amp;#380;cie j&amp;#281;zyk powiedzcie be Dam wam z&amp;#322;oto i &amp;#322;adne dziewczyny dla wi&amp;#281;kszej pewno&amp;#347;ci troch&amp;#281; kokainy Gdy si&amp;#281; muzyk spieszy to si&amp;#281; ZAIKS cieszy Tacy ch&amp;#322;opcy takie kobiety a&amp;#380; chce si&amp;#281; spr&amp;oacute;bowa&amp;#263; zakazanej minety Komercyjne dupy o lele pami&amp;#281;tajcie ludzie nie damy si&amp;#281; Spierdalaj z kluczem spierdalaj z gara&amp;#380;em Bo ci twoj&amp;#261; dup&amp;#281; wrz&amp;#261;tkiem poparz&amp;#281; Pyta&amp;#322; si&amp;#281; Roman jednego doktora Czy lepiej da&amp;#263; z rana czy lepiej z wieczora Najlepiej wieczorem by si&amp;#281; dobrze chrapa&amp;#322;o A z rana poprawi&amp;#263; by si&amp;#281; lepiej pami&amp;#281;ta&amp;#322;o Wszyscy ch&amp;#322;opcy &amp;#347;pi&amp;#261; ju&amp;#380; w wiosce sia lala lala Tylko jeden spa&amp;#263; nie mo&amp;#380;e sialala lala Po kryjomu wali konia sialala lala Przypomina sobie s&amp;#322;onia sialala lala Wszystkie rybki maj&amp;#261; pizdy tralala lala A karasie maj&amp;#261; chuje tralala lala Wszystkie rybki &amp;#347;pi&amp;#261; w jeziorze tralala lala Tylko jedna spa&amp;#263; nie mo&amp;#380;e tralala lala Wioska zasn&amp;#281;&amp;#322;a ciemno dooko&amp;#322;a tylko Kaziu Wih&amp;oacute;ra Romana wo&amp;#322;a Wychod&amp;#378; pi&amp;#263; idziemy na rynek we&amp;#378; pieni&amp;#261;dze kupimy jaki&amp;#347; trunek Karuzela karuzela po jabolu co niedziela Karuzela karuzela orzyga&amp;#322;a mi spodnie spita ma&amp;#322;a Hela Pije Lotka do Jakuba Jakub do Zegara Pijesz ty pij&amp;#281; ja i ekipa ca&amp;#322;a A kto nie wypije tego we dwa kije &amp;#321;upu cupu &amp;#322;upu cupu ca&amp;#322;a Polska pije Pili nasi bracia nie byli pijani Pili sprawiedliwie b&amp;#281;dziemy te&amp;#380; tacy A kto nie wypije tego we dwa kije &amp;#321;upu cupu &amp;#322;upu cupu ca&amp;#322;a Polska pije A p&amp;oacute;&amp;#378;niej rodak&amp;oacute;w po mordach bije Wino wino wino wino musi by&amp;#263; Kurwa Polacy przecie&amp;#380; musz&amp;#261; pi&amp;#263; Jak nie ma wina smutna dziewczyna Jak nie ma wina dupy nie wypina Wino wino musi by&amp;#263; Kurwa przecie&amp;#380; rodacy lubi&amp;#261; si&amp;#281; bi&amp;#263; Piwo piwo musi by&amp;#263; bo ka&amp;#380;dy Polak lubi ty&amp;#263; Jak nie ma piwa g&amp;#322;owa si&amp;#281; kiwa Piwo piwo piwo musi by&amp;#263; bo ka&amp;#380;dy Polak lubi ty&amp;#263; Jak nie ma piwa to g&amp;#322;owa si&amp;#281; kiwa I ka&amp;#380;dy z rozpacz&amp;#261; gdziekolwiek rzyga Piwo piwo piwo musi by&amp;#263; Bo trzeba czym&amp;#347; kurwa obiad popi&amp;#263; Czerwona r&amp;oacute;&amp;#380;a i bia&amp;#322;y kwiat Musz&amp;#281; si&amp;#281; chyba zaraz gdzie&amp;#347; wysra&amp;#263; W&amp;#281;druj Romanie Romanie w&amp;#281;druj W&amp;#281;druj Romanie ze mn&amp;#261; w &amp;#347;wiat Osra&amp;#322;em si&amp;#281; chyba o&amp;#380; kurwa ma&amp;#263; Chod&amp;#378; Romanie Romanie chod&amp;#378; Chod&amp;#378; Romanie p&amp;oacute;jdziemy w &amp;#347;wiat W zagrodzie na sianie b&amp;#281;dziemy si&amp;#281; rucha&amp;#263; B&amp;#281;d&amp;#261; si&amp;#281; ludzie ludzie si&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#261; B&amp;#281;d&amp;#261; si&amp;#281; ludzie z nas &amp;#347;miali Oni s&amp;#261; kurwa wszyscy pojebani Nigdy nie widzieli jak si&amp;#281; ch&amp;#322;opcy kochali Czas do domu do domu czas Ju&amp;#380; policjant g&amp;#322;o&amp;#347;no wo&amp;#322;a nas Ksi&amp;#261;dz kurwa z wie&amp;#380;y do pacierzy Mama z kijem do szko&amp;#322;y penerzy Jak tu mo&amp;#380;na kocha&amp;#263; ch&amp;#322;opaka Przejebana jest taka dola nasza
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