
Pięć Dwa Dębiec, Nocne polak
W połowie pełne? nie, puste do połowyTak się toczą wewnątrz głowy nocne polaków rozmowyW połowie pełne? nie, puste do połowyWkurwia mnie praca, znowu mam kacaŁeb zazwyczaj tak nie boli, a dzisiaj pękaCoś dolali do alkoholi? jakiś metyl czy co?W sumie to też coś kurwa gorzej dzisiaj widzęJakiś debil chyba no już tam więcej nie przyjdęPierdolę, mam dosyć tego chuja, buja się jak skóra na chujuCo on to kurwa nie ma, Audi rocznik '98 kurwaJakby się miał czym chwalić pedał jebanyChociaż żonę to ma slimMogła by się poocierać, żonka ma stylI lubi się przebierać przy otwartych drzwiachRaz mnie przycięła jak patrzałemTo się zasłoniła tak, że wszystko widziałemTaka aparatka ta sąsiadkaTylko nie wiem co ona robi z tym piździelcemJego, jego chyba kurwa nikt nie lubiGdyby kurwa nie stawiał wódy to bym też nie chodziłNaczy można pierdolić o tym samymA to, że firma mu dobrze działaA to, że kupił meble do mieszkaniaŻe ma kurwa w planach basen na ogródku, w planach maBo się wyjebie, naszczam mu kurwa w ten basenNie będę już gadał z tym kutasem, pierdolęZa, za politykę się chce braćŻe takim chujom to się zawsze coś udajeI ciągle ma ryj uśmiechnięty, non-stop kurwa bananBym mu jakąś ścierą do podłogi ten uśmieszekZmył z tej jajowatej głowyStudencik, pan magister po studiachSrał pies te studia, przepłacił to maJak ktoś nie ma to kurwa ni chujaTylko tyra rano, wieczorem do wyraSranie, spanie i szamanieRaz na miesiąc jebanieTylko światło trza zgasić, bo nie stanieNo co? to samo mięcho tyle latTo już kurwa anty działa, nie chce się w ogóle patrzećKurwa w dupę z tym wszystkim, się żyć nie chce[x3]W połowie pełne? nie, puste do połowyTak się toczą wewnątrz głowy nocne polaków rozmowyW zawiści, pożądaniu, wbrew 9, 10 przykazaniuFrustracja na kolację, gorycz do śniadaniaŻółć do popicia, poranny ćmik i kawa
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