
Skazani Na Sukcezz, Masz jedno 
Aha masz jedno &amp;#380;ycie..w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak 2006 sprawd&amp;#378; to..Skazani na Sukcezz, PiH, Pyskaty..(zobacz.. zobacz..)[Pyskaty]Ten czas leci non stop szybciej ni&amp;#380; konkori szybciej ni&amp;#380; po&amp;#380;yczasz hajs ich ziomkomszybciej ni&amp;#380; vip czy&amp;#347;ci konto, tutaj ro&amp;#347;nie dzieciakty  kt&amp;oacute;ry, jeszcze wczoraj nosi&amp;#322; w&amp;#261;sy z mlekaszlugi na przerwach to dzi&amp;#347; prawie przedmiot szkolny,w sz&amp;oacute;stej klasie to wstyd jak nie wali&amp;#263; go&amp;#322;dyeee ma&amp;#322;olaty chc&amp;#261; by&amp;#263; jak Cameron Diazcho&amp;#263; ich g&amp;#322;&amp;oacute;wnym sprzymierze&amp;#324;cem jest makija&amp;#380;ka&amp;#380;da omija ci&amp;#281; z daleka je&amp;#347;li nie masz kaskia ju&amp;#380; najlepiej b&amp;#261;d&amp;#378; jak Brek z dynastiiwe&amp;#378; j&amp;#261; do kina, kup kwiatki i ko&amp;#347; hajs jak Piloto co, &amp;#380;e tw&amp;oacute;j jedyny ci&amp;#281;&amp;#380;ki hajs to bilonch&amp;#322;opcy chc&amp;#261; by&amp;#263; jak ch&amp;#322;opcy z ferajny projekt&amp;oacute;wdzi&amp;#347; studiuj&amp;#261; kodeks karny zamiast lekturchc&amp;#261; wi&amp;#281;cej seksu ni&amp;#380; hevnery sztuki jak Lil kimbo na bibach pi&amp;#281;tnastki to emerytkika&amp;#380;dy jak bling bling chce by&amp;#263; trendyto nie bana&amp;#322;, dzi&amp;#347; ma do wyboru p&amp;#322;uca na Oskaraa ten &amp;#347;wiat dla nas to kat dla naswi&amp;#281;kszego szpanu nie ma ni&amp;#380; sztukatylko szkoda, &amp;#380;e Helenamasz jedno &amp;#380;ycie dzieciak nie patrz na tych co przegralipokusa jest zgubna niczym seks z Bu&amp;#322;gariiczy rozliczasz si&amp;#281; pitami czy nie masz perspektyw&amp;#380;ycie to nie fiskus nie licz na korekty(wiesz dzieciak...)[Ref.] 2x(jedno..) przypieraj&amp;#261; ci&amp;#281; do muru(&amp;#380;ycie..) to s&amp;#261; r&amp;#281;ce bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w(jedno..) i gdy nie ma szans, gdy ucieka czas(&amp;#380;ycie..) pr&amp;oacute;buj prze&amp;#380;y&amp;#263; to &amp;#380;ycie bez b&amp;oacute;lu[PiH]To nasze czasy dzieciak, armageddonu bliskie,zerknij do prasy tu fakt wyprzedza fikcj&amp;#281;,chcesz pozna&amp;#263; szybko &amp;#380;ycie, przyciskasz nos do szybytak jakby&amp;#347; wk&amp;#322;ada&amp;#322; r&amp;#281;k&amp;#281; w ogie&amp;#324;, parzy to, co widzisz(raz) kole&amp;#380;ka przyni&amp;oacute;s&amp;#322; fant, zn&amp;oacute;w by&amp;#322; jaki&amp;#347; w&amp;#322;am(dwa) na rogu w bia&amp;#322;y dzie&amp;#324; diluj&amp;#261; z&amp;#322;udzeniem w sen(trzy) kto&amp;#347; wiesza si&amp;#281;, stresogenna praca,(cztery) ci&amp;#281;&amp;#380;ka noc za du&amp;#380;o dostaw zm&amp;#281;czona wraca,(pi&amp;#281;&amp;#263;) pu&amp;#347;ci&amp;#322;y nerwy to p&amp;#322;acz s&amp;#322;ysz&amp;#281; czy &amp;#347;miech,(sze&amp;#347;&amp;#263;) kogo&amp;#347; ci&amp;#261;gn&amp;#261; z domu do suki - pechczysta prawda, a nie niewypowiedziane k&amp;#322;amstwa,li&amp;#347;cie nie hajs na drzewach, na plecach oddech miastakrajobraz sta&amp;#322;y, szary, ha&amp;#322;as za oknemto nie klucz ptak&amp;oacute;w to policyjny helikopter,wolno&amp;#347;&amp;#263; za b&amp;#322;&amp;#261;d za marsz pod pr&amp;#261;d,s&amp;#261;d  nasz dom, gdzie AIDS umoralnia bardziej ni&amp;#380; ksi&amp;#261;dz,gdzie nastolatki z w&amp;oacute;zkami zalane przez mendy,ojcostwo nieznane do dna przepite alimentyna te odm&amp;#281;ty, nie m&amp;oacute;w, &amp;#380;e On patrzy z g&amp;oacute;rylub powiedz to tym, kt&amp;oacute;rych grzej&amp;#261; kana&amp;#322;&amp;oacute;w rurymasz serce dla ludzi czy jeste&amp;#347; z&amp;#322;y z naturynie oszukasz losu cho&amp;#263; by&amp;#347; my&amp;#347;la&amp;#322;, &amp;#380;e masz spos&amp;oacute;bkr&amp;oacute;l spada z szachownicy zrywaj si&amp;#281; o &amp;#347;wicietym razem to z&amp;#322;y sen, pami&amp;#281;taj MASZ JEDNO &amp;#379;YCIE[Ref.] 4x(jedno..) przypieraj&amp;#261; ci&amp;#281; do muru(&amp;#380;ycie..) to s&amp;#261; r&amp;#281;ce bez skrupu&amp;#322;&amp;oacute;w(jedno..) i gdy nie ma szans, gdy ucieka czas(&amp;#380;ycie..) pr&amp;oacute;buj prze&amp;#380;y&amp;#263; to &amp;#380;ycie bez b&amp;oacute;lu
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