
Razzimowski, Wr
ref. Kiedy wywal&amp;#261; ci&amp;#281; drzwiami wr&amp;oacute;&amp;#263; oknem
i krzycz nananana
wr&amp;oacute;&amp;#263;, wr&amp;oacute;&amp;#263; oknem, wr&amp;oacute;&amp;#263;,
ale wbij tu z powrotem nie pu&amp;#347;&amp;#263; alko w ogie&amp;#324;
wr&amp;oacute;&amp;#263;!
wr&amp;oacute;&amp;#263; oknem (nanananana) x2
nie nawin&amp;#281; &amp;#380;e znam ca&amp;#322;&amp;#261; bramk&amp;#281; jasne
oni jako&amp;#347; nie chc&amp;#261; zna&amp;#263; mnie (wiesz)
oni maj&amp;#261; jakie&amp;#347; fochy i &amp;#380;ale 
klubu bud&amp;#380;et cierpi jak wbijam tu na fazie
wpadnij wcze&amp;#347;niej za rogiem mamy &amp;#380;abk&amp;#281;
wstawi&amp;#281; klep&amp;#281; mocnym czteropakiem
we&amp;#378; swoich kumpli i we&amp;#378; swoj&amp;#261; pann&amp;#281; 
kole&amp;#380;anka kole&amp;#380;anki niech we&amp;#378;mie kole&amp;#380;ank&amp;#281;
proste pi&amp;#261;tek sobota to s&amp;#261; te dni gdy portfel cierpi
na atak epilepsji wtedy nikim nie kieruje ekonomia
tylko przyjd&amp;#378; wyda&amp;#263; flot&amp;#281; chla&amp;#263; i kona&amp;#263;
pare ziom&amp;oacute;w tu zarabia wiesz jest afera
bo pare kom&amp;oacute;r w klubie zmieni w&amp;#322;a&amp;#347;ciciela
pare lasek m&amp;oacute;wi 'mamo spi&amp;#322; kole&amp;#380;anki'
zgadnij &amp;#380;e laski nie wpadaj&amp;#261; tu na karmi
to jest tak &amp;#380;e pasuje tu jak bucel
jak wywal&amp;#261; mnie drzwiami to ja oknem wr&amp;oacute;c&amp;#281; (uk&amp;#322;ady ziom)
by&amp;#322;em tu na bakier mia&amp;#322;em wst&amp;#281;pu zakaz
&amp;#347;wi&amp;#281;to mam dzi&amp;#347; wpu&amp;#347;ci&amp;#322;a mnie bramka
tararamtam tararamtam
&amp;#347;wi&amp;#281;to mam dzi&amp;#347; wpu&amp;#347;ci&amp;#322;a mnie bramka
tararamtam tararamtam
&amp;#347;wi&amp;#281;to mam dzi&amp;#347;.. yo
ref. x2
kiedy wbijamy do klubu nie wiem co si&amp;#281; stanie
moja grupa to grupa grzecznych inaczej
trze&amp;#378;wych inaczej od mocnych wra&amp;#380;e&amp;#324;
na samym starcie.. mamy z&amp;#322;y start raczej
im na r&amp;#281;k&amp;#281; by&amp;#322;oby nas st&amp;#261;d wypieprzy&amp;#263;
bo jedziemy grubo i mamy ci&amp;#281;ty j&amp;#281;zyk
nawet je&amp;#347;li ustalimy sobie limit
to i tak na finiszu wpadamy pod stolikiem
szybcy pili w&amp;#347;ciek&amp;#322;e w&amp;#347;ciekle szuka szybkiej
ona przy tym fajnie kr&amp;#281;ci ty&amp;#322;kiem (ale ziom)
nie wyrywaj ka&amp;#380;dej dupy mo&amp;#380;e facet od niej jest na kindersztuby
mo&amp;#380;e jest w tym klubie no i ma z&amp;#322;y humor no bo dla innego dupa kr&amp;#281;ci dup&amp;#261;
st&amp;#261;d wylecie&amp;#263; &amp;#322;atwiej ni&amp;#380; wej&amp;#347;&amp;#263; do &amp;#347;rodka 
ale kiedy wylecimy to wracamy przez okna
to jest tak &amp;#380;e to dzia&amp;#322;a jak na&amp;#322;&amp;oacute;g
zaprawd&amp;#281; powiadam bierz flaszk&amp;#281; i baluj (baluj ziom)
baw si&amp;#281; dobrze a&amp;#380; do samego rana
a w razie komplikacji jak numerant wracaj
ref...
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