
Rogal DDL, Bajka
może brak mi fantazji
lecz nie kur* finezji
ty wiesz  ze żmije nigdy nie zaliczały się tu do węży
jeśli chodzi o łup
to chyba kur* tobie
kto ma wiedzieć ten wie
kto nie , się kur* nigdy nie dowie

wyczucie to się zwie
ale co ty o tym wiesz
pewno niewiele, albo nawet mniej
plan był sprytny
pisać musiała go cwana kurw*
spokojnie, spokojnie, dupy nie urwał

pierd* o Szopenie
przykro mi bardzo, nie czytam baje
Źle zrozumiałeś?
zresztą Czarek, na chu* nam kabaret
Jola nielojalna i ja, Nocny Marek
TO że posiadłeś Barbare to nie znaczy, carrerę

Gdzie to wesele
skoczę na Otwock, zawinę Andżelę
a nie Anetę
w tej sytuacji gadam z właścicielem
wiec jakbyście mogli poczekajcie na zewnątrz
z Jonny Walkerem
to było by miło
jakie przelewki, ustalone z kelnerem

no przykryto mi bardzo
no przykryto mi bardzo
w necie jak tam to
Step Records przepraszam
przepraszam 
Wybaczcie
nie zmienię tego !

w necie jak tam to
jak pogubisz chłopaki
to nie ma to, tamto
kręcą sie czarne felgi
bez lipy, elo

elegancko
rwie to bmw-e
lać ją czy lpg
na cisowiance bryczka nie jedzie
dostrzegasz różnice
nawet nie musze wiedzieć co tam u ciebie
zresztą, szczerze, 
i tak kur* nie chciałbym wiedzieć
jednak możesz powiedzieć, skoro tak bardzo musisz
dawaj zagęszczaj ruchy
kur* bo mi się przedawnią zarzuty

ona chciał przydensić
miała wysokie koturny
tudzież platformy
na szczęście nad ranem make-up spada z mordy
raz dłużej, raz krócej trwa ten oto proces
ale termin masz nieskończony
gdy odpowiadam z wolnej stopy



pamiętasz te ćpunki z centralnego?
które ze ścieche dałby ci dupy
wiesz czemu dzisiaj się nie pierd*, bo to kur* trupy
dragi to kur* /2x
dwa kroki do puchy
trzy kroki do trumny /2x
i spokój jest złudny

ulica pazerna
chcesz się stad zerwać 
niestety, dragi to ścierwa
ulica pazerna
chcesz się stad zerwać
niestety

co cie boli
powiedz kur* co cię boli
jeszcze gorszy niż…
Rogal DDL już mu łeb rozpierd*
co cie boli
mojego życie na streści tobie jebany
google my story
wiec życzę wam wszystkim
 żeby sprawdzało w praktyce jak w teorii
chcieli krzyż by odwrócić tu do góry nogami
ale to dalej krzyż

zrobić ci z mózgu pranie
zwrotki ..
suko, masz przejebane
skoro znalazłeś wine
czemu nie leci kamień?
moment, coś błyska
to brylant
spotkajmy się na polu golfowym
czekaj wydzwonię wspołnika

co po browarze?
jakie piwerko
wiadomo, nie
to skocz weź 7
tracone zatopione
na oko moje 100 tys
nie ja wam szukałem reklamowej agencji
co tam mordo u ciebie
no lipa, zaszyty
dobrze że kur*
nie no
bank jest rozbity
jest jak jest i będzie jak będzie
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