
Shellerini&S, Bywa nie w
Ramona 23:
Tutaj czasem bywa nie w&amp;#261;sko
Chleje si&amp;#281; w&amp;oacute;d&amp;#281; szklankami ten kraj jest Polsk&amp;#261;
Browary popija si&amp;#281; szkock&amp;#261;
Imprezy ko&amp;#324;cz&amp;#261; si&amp;#281; nock&amp;#261; czyli nad ranem
Je&amp;#347;li ma&amp;#322;a masz szlaban poinformuj mam&amp;#281;
Nosz&amp;#281; znami&amp;#281; tego kt&amp;oacute;ry nigdy nie odm&amp;oacute;wi
Imprezy, kt&amp;oacute;rej nawet by nie opisa&amp;#322; Tuwim
Szybko si&amp;#281; uwi&amp;#324;, bo musz&amp;#281; wracac na parkiet, 
Gdzie najbardziej po&amp;#380;&amp;#261;dany jest PDG Kartel
Warten Sie bitte, gdy odpalasz t&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281;
To twoje b&amp;#281;benki wypierdalaj&amp;#261; na orbit&amp;#281;
Je&amp;#347;li brzydka jak (?) wypierdalaj na chat&amp;#281;
Je&amp;#347;li nie, wiedz, &amp;#380;e do czynienia masz z wariatem
Batem smagam, Sheller, S&amp;#322;o&amp;#324;, RR Brygada
I wiedz, &amp;#380;e na imprez&amp;#281; to g&amp;oacute;wno si&amp;#281; nada 
Lubi&amp;#281; wychlac i to niby jedyna ma wada
Ry gada, to nie w&amp;#261;ska przesada
Ref: Nie masz jak wykorzystac wolnego czasu
Wst&amp;#261;p do Wy&amp;#380;szej Szko&amp;#322;y Robienia Ha&amp;#322;asu
Nie wiesz jak masz wykorzystac czas
Wst&amp;#261;p do nas i wychyl do dna glass   x2
S&amp;#322;o&amp;#324;:
Tutaj bywa nie w&amp;#261;sko, to nasz imprezowy w&amp;#261;tek
My gramy to non stop jak Camp Tom w  Most Wanted
Kolejny pi&amp;#261;tek, kiedy ca&amp;#322;y parkiet skacze
W tym ha&amp;#322;asie nawe g&amp;#322;uchemu puszczaj&amp;#261; zwieracze
No raczej, wiecz&amp;oacute;r b&amp;#281;dzie wyj&amp;#261;tkowo d&amp;#322;ugi
Ja nie ta&amp;#324;cz&amp;#281;, ja odpierdalam pijackie boogie
Jak Funk Doobie synu, &amp;#322;ap bab&amp;#281; luba
W pozna&amp;#324;skich klubach tam gdzie leje si&amp;#281; w&amp;oacute;da
Ta noc b&amp;#281;dzie gruba, jest tu ca&amp;#322;a banda
Robienie ha&amp;#322;asu to dla nas pierdolony standard
Ja gram tak, jak chce, a nie jak moda dyktuje
Podczas gdy sezonowcy brzmi&amp;#261; jakby si&amp;#281; d&amp;#322;awili chujem
&amp;#321;apy w g&amp;oacute;r&amp;#281;, wci&amp;#347;nij play, ustaw equalizer
Daj to na full synu, znasz ju&amp;#380; nasz&amp;#261; dewiz&amp;#281;
To jest dla was i dla miasta, w kt&amp;oacute;rym bass dudni
Zr&amp;oacute;bmy ha&amp;#322;as, jest rok 2007
Ref: Nie masz jak wykorzystac wolnego czasu
Wst&amp;#261;p do Wy&amp;#380;szej Szko&amp;#322;y Robienia Ha&amp;#322;asu
Nie wiesz jak masz wykorzystac czas
Wst&amp;#261;p do nas i wychyl do dna glass   x2
Sheller:
Bywa nie w&amp;#261;sko
Szamani kopc&amp;#261;, a &amp;#347;winie s&amp;#261;cz&amp;#261; drinki 
&amp;#379;&amp;#261;dz&amp;#261; instynkty i m&amp;#322;ode wilki
I niczym David Lynch, ty, mam chory finisz w g&amp;#322;owie
Biec zamiast w moj&amp;#261; stron&amp;#281;, okiem rzuc na jakie&amp;#347; cycki cz&amp;#322;owiek
To PDG p&amp;#322;onie bar, yo, po kt&amp;oacute;rym par&amp;#281; os&amp;oacute;b ju&amp;#380; pad&amp;#322;o
Lepiej nie &amp;#347;pij, bo ci&amp;#281; okradn&amp;#261; 
O pardon, jaka pi&amp;#281;kna pani, popija Grand Pari
A za DJk&amp;#261; (?)
Wychylam whisky, po kablach p&amp;#322;ynie pimpsi
To prawda s&amp;#261; tu wszyscy, PDG l&amp;#261;duje w studiu znowu
&amp;#321;atwo jest poczu&amp;#263; u progu, &amp;#380;e jak na og&amp;oacute;&amp;#322; 
To odbije si&amp;#281; na zdrowiu
Je&amp;#347;li znasz pow&amp;oacute;d, nie m&amp;oacute;w nikomu
To dla tych dom&amp;oacute;w uciech z kt&amp;oacute;rych trudno uciec
Dla zabawy w klubie, ca&amp;#322;onocnych w&amp;#322;&amp;oacute;cz&amp;#281;g
Dla tych pi&amp;#281;knych pa&amp;#324;, dla kuzyn&amp;oacute;w w mojej grupie
Bywa nie w&amp;#261;sko? Cz&amp;#322;owieku, bywa najgrubiej
Ref: Nie masz jak wykorzystac wolnego czasu
Wst&amp;#261;p do Wy&amp;#380;szej Szko&amp;#322;y Robienia Ha&amp;#322;asu



Nie wiesz jak masz wykorzystac czas
Wst&amp;#261;p do nas i wychyl do dna glass   x2
Rafi:
A czarne, sk&amp;oacute;rzane kanapy w klubie
Na stole zimna &amp;#322;ycha, bo gor&amp;#261;co jak na Kubie
Ja nadal lubi&amp;#281; kiedy mam nie&amp;#378;le w czubie
Tylko mam nadziej&amp;#281;, &amp;#380;e dzisiaj niczego nie zgubie (hehe)
Wok&amp;oacute;&amp;#322; moi ludzie, b&amp;#281;dzie najgrubiej
Ej, Szelma, zobacz t&amp;#261; na godzienie drugiej
Mo&amp;#380;e mi si&amp;#281; myli, bo merry si&amp;#281; dymi w dyni
Ale wydaj&amp;#281; mi si&amp;#281;, &amp;#380;e to bogini w bikini
(no tak, ch&amp;#322;opaku, ch&amp;#322;opaku, niez&amp;#322;a sztuka)
A my mamy to czego ona dzisiaj tutaj szuka
Wi&amp;#281;c male&amp;#324;ka dawaj, dawaj, dawaj, dawaj do nas
Wyczuwam mi&amp;#281;dzy nami magnetyczny rezonans
I we&amp;#378; ze sob&amp;#261; kole&amp;#380;anki
Kt&amp;oacute;re a&amp;#380; si&amp;#281; pal&amp;#261;, &amp;#380;eby spe&amp;#322;nic kuzyn&amp;oacute;w zachcianki
A ty spraw, &amp;#380;ebym poczu&amp;#322; si&amp;#281; bosko
PDG, bywa nie w&amp;#261;sko
Ref: Nie masz jak wykorzystac wolnego czasu
Wst&amp;#261;p do Wy&amp;#380;szej Szko&amp;#322;y Robienia Ha&amp;#322;asu
Nie wiesz jak masz wykorzystac czas
Wst&amp;#261;p do nas i wychyl do dna glass   x2

Shellerini&S - Bywa nie w w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/shellerini-s-bywa-nie-w-tekst-piosenki,t,604912.html

