
Okoliczny Element, Balsam party
Jak nie masz jaj to cip&amp;#261; lejesz
A jak masz jaja to ci polej&amp;#281;
Nie robi&amp;#281; nic dla jaj, z panami chlej&amp;#281;
Balsam Party, Okoliczny Element
Jestem z Opola, jakie wnioski? nie jestem z wioski
Jestem Ninja, ty masz bobki, to we&amp;#378; je kopsnij
To Balsam Party, pali ca&amp;#322;a banda blanty
Napierdala bas i ka&amp;#380;da ma&amp;#322;pa ta&amp;#324;czy
No to co, &amp;#380;e dzi&amp;#347; chlej&amp;#281; cho&amp;#263; wczoraj rzuci&amp;#322;em
Si&amp;#281; &amp;#380;yje, a najebanym czas wolniej p&amp;#322;ynie
To nie film w kinie, ca&amp;#322;y gang dzi&amp;#347; pije
Kogo tu nie ma jeszcze to niech wbije
Pije, dzi&amp;#347; si&amp;#281; bawimy do rana, proste
Ty wolisz siedzie&amp;#263; na Gadu to nara o&amp;#347;le
Polej mi man, kolejny strza&amp;#322;, kolejny blant
A jutro czeka nas kolejny kac, yo
To joint z dedykacj&amp;#261; dla wszystkich zawodnik&amp;oacute;w
Dla wszystkich specjalist&amp;oacute;w od wiader i filis&amp;oacute;w
Okoliczny Element ma pi&amp;#263; i &amp;#263;pa&amp;#263;
A ty wbijasz, wbijasz dzisiaj z nami na bal
Nie ma jak Balsam...
Jestem asem baby, obr&amp;oacute;c&amp;#281; ci&amp;#281; jak flaszk&amp;#281;
Mayday tnie sample, sample tnie Fader
Pal&amp;#281; W.P.S.P. czyli [?]
Nim na scen&amp;#281; wejd&amp;#281; s&amp;#322;abi krzycz&amp;#261; mayday
Bo ju&amp;#380; dawno nasze m&amp;oacute;zgi wype&amp;#322;nione s&amp;#261; rapem
I Mari&amp;#261;, jaramy i gramy w Mario czasem
Boska natura ka&amp;#380;e mi si&amp;#281; buja&amp;#263; cz&amp;#281;sto
Z dupami co my&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e Mayday to impreza techno
Jestem Mayday baby i jestem asem
Chc&amp;#281; plantacji z grassem, w&amp;#322;asny kort i basen
Cho&amp;#263; nie jestem kulawy mo&amp;#380;esz zrobi&amp;#263; mi lask&amp;#281;
I potrzyma&amp;#263; moje kule jakbym mia&amp;#322; gips i plaster
Pij&amp;#281; Balsam z Ninj&amp;#261;, pisz&amp;#281; teksty na kartce
Pal&amp;#281; drzewka jak Wilku, &amp;#322;atwym hajsem nie pogardz&amp;#281;
Jak Alkman i Wilku jestem z Opola
Daj&amp;#261; mi flaszk&amp;#281; na winklu to musz&amp;#281; im pola&amp;#263;
Jak nie masz jaj to cip&amp;#261; lejesz
A jak masz jaja to ci polej&amp;#281;
Nie robi&amp;#281; nic dla jaj, z panami chlej&amp;#281;
Balsam Party, Okoliczny Element
M&amp;oacute;wi&amp;#261; na mnie Alfu&amp;#347;, od ma&amp;#322;ego w kamienicy
Znaj&amp;#261; mnie tu wszyscy, najlepsi zawodnicy
Jak b&amp;#281;dziesz mnie wkurwia&amp;#263; zmiot&amp;#281; ci&amp;#281; z ulicy
Wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;a&amp;#263; studenci, konfidenci i rolnicy
Siedz&amp;#281; z ch&amp;#322;opakami na placu teatralnym
Pij&amp;#281; Balsam, trzymam skr&amp;#281;t chocia&amp;#380; jest nielegalny
Obcinam sobie wdowy, m&amp;#281;&amp;#380;atki i panny
Chod&amp;#378; skoczymy po flaszk&amp;#281; i wskoczymy do wanny
Wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj na mnie dziewczyno rolnika
Grabarza, malarza i hydraulika
Nie b&amp;#281;d&amp;#281; z tob&amp;#261; chodzi&amp;#322;, robi&amp;#281; swoje i znikam
Wypi&amp;#263; z ziomkami browar i jointa zatyka&amp;#263;
Jak wje&amp;#380;d&amp;#380;am na dzielnice nie &amp;#347;wiec&amp;#281; portfelem
A i tak wszystkie cwele zazdroszcz&amp;#261;, &amp;#380;e mam fele
Mafia [?] i Kamionka na maja pierwszego
[x2]
Jak nie masz jaj to cip&amp;#261; lejesz
A jak masz jaja to ci polej&amp;#281;
Nie robi&amp;#281; nic dla jaj, z panami chlej&amp;#281;
Balsam Party, Okoliczny Element
Nie ma jak Balsam...
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