
Normano, Oni
Widz&amp;#261; biede tylko na papierach, 
ludzie dla nich mniej ni&amp;#380; zera.
To o nich rz&amp;#261;dowej bandzie g&amp;#322;&amp;oacute;pich siedza radz&amp;#261; ch&amp;#322;opaki kogo dzisiaj przekupi&amp;#263; zapomnieli co m&amp;oacute;wili gdy o sto&amp;#322;ek walczyli w tej chwili tylko siano g&amp;#322;&amp;oacute;wnym celem (Normano) czy doro&amp;#347;leje zaczynam widzie&amp;#263; co si&amp;#281; dzieje zamykaj&amp;#261; z&amp;#322;odzieji jeszcze wi&amp;#281;ksi z&amp;#322;odzieje losu koleje one coraz bardziej kr&amp;#281;te kwitnie bieda bogaci sie rz&amp;#261;d na sp&amp;oacute;le z prezydentem afera goni afere p&amp;#281;cznieja kiesy tu kradna g&amp;#322;odne dzieciaki tam kr&amp;oacute;luje przesyt b&amp;#322;azny pod krawatem masz na &amp;#380;ywo debate ksi&amp;#281;&amp;#380;a pedofile na t&amp;#261; chwile to tyle
(2x)
Co z t&amp;#261; Polska oni s&amp;#261; dla nas czy my dla nich jebane kurwy zwyk&amp;#322;yh ludzi maja za nic jak W&amp;#322;odi protestuje tak niemoze by&amp;#263; apel do rz&amp;#261;dz&amp;#261;cych elit pozwulnie godnie &amp;#380;y&amp;#263;
Najebani pos&amp;#322;owie czy przesadzam sam powiec
karne areszty brak pasterza dla owiec jest za to plaga kt&amp;oacute;ra dziesi&amp;#261;tkuje stada jak Ski Squad zbli&amp;#380;a sie  ten dzie&amp;#324; i ta zag&amp;#322;ada rz&amp;#261;dowe Lancie kontra ch&amp;#322;opaki przy blancie owoc polskiej n&amp;#281;dzy bez pracy i pieni&amp;#281;dzy po o&amp;#347;miu klasach to norma w tych czasach nie jeden marzy&amp;#322; o studiach ale na to potrzebna kasa, takich masa przestepcy od dnia narodzin cierpi&amp;#261; m&amp;#322;odzi a kurwa po ulicach chodzi
(2x)
Co z t&amp;#261; Polska oni s&amp;#261; dla nas czy my dla nich jebane kurwy zwyk&amp;#322;yh ludzi maja za nic jak W&amp;#322;odi protestuje tak niemoze by&amp;#263; apel do rz&amp;#261;dz&amp;#261;cych elit pozwulnie godnie &amp;#380;y&amp;#263;
Ucieczka bitej &amp;#380;ony przed m&amp;#281;&amp;#380;em katem zaleg&amp;#322;o&amp;#347;ci w czynszu komornik siad&amp;#322; na wyp&amp;#322;ate bestialskie metody policji zakazanym tematem ZPTU rap m&amp;oacute;j na przetrwanie patent zatem krzyczmy o tym o czym oni niechca szepta&amp;#263; M&amp;#322;oda Polska opcja w&amp;#261;ska lecz niedamy si&amp;#281; zdepta&amp;#263; patologi kolepka j&amp;#261; hu&amp;#347;ta rz&amp;#261;dowa d&amp;#322;o&amp;#324; pies ich tr&amp;#261;ca&amp;#322;  niema ko&amp;#324;ca za hajsem pogo&amp;#324; &amp;#380;o&amp;#322;nierzu nar&amp;oacute;d jest z ciebie dumny odjerzd&amp;#380;aja glowy rodzin wracaj&amp;#261; trumny handel zw&amp;#322;kami gdzie lekarska etyka korupcja najwy&amp;#380;szych szczebli dotyka prawo kt&amp;oacute;rego niema przemoc kt&amp;oacute;ra jest wszedzie nikogo nie interesuje co z nami bedzie ich jest wina my ponosimy kare ich dostatek nasze &amp;#380;ycie szare ich fa&amp;#322;sz ob&amp;#322;uda wszyscy z twarz&amp;#261;  judasza bez obawy prawda jest nasza.
(2x)
Co z t&amp;#261; Polska oni s&amp;#261; dla nas czy my dla nich jebane kurwy zwyk&amp;#322;yh ludzi maja za nic jak W&amp;#322;odi protestuje tak niemoze by&amp;#263; apel do rz&amp;#261;dz&amp;#261;cych elit pozwulnie godnie &amp;#380;y&amp;#263;

Normano - Oni w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/normano-oni-tekst-piosenki,t,570097.html

