
Skazani Na Sukcezz, Szukaj mnie na projektach
Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie bloki(Pyskaty)Szukaj mnie na projektach b&amp;#281;dziesz w ci&amp;#281;&amp;#380;kim szokuTu pesymizm ro&amp;#347;nie jak pi&amp;#281;tra w kolejnym blokuTu patrz&amp;#261;c z okna wszystko masz na okuDobra ziom och&amp;#322;o&amp;#324; to nie s&amp;#261; rozmowy w tokuTu typy ca&amp;#322;e dni siedz&amp;#261; na &amp;#322;awce co&amp;#347; ala sta&amp;#322;e &amp;#322;&amp;#261;czeAlternatywa t&amp;#322;uc nadgodziny w BiedronceBrzd&amp;#261;ce od ma&amp;#322;ego chc&amp;#261; by&amp;#263; jak tatu&amp;#347; i mamaZ tym wyj&amp;#261;tkiem &amp;#380;e nie chc&amp;#261; by&amp;#263; na kacu od ranaS&amp;#261; wodorosty o plastiki kiedy nie przejd&amp;#281;To z okien leci Iron Maiden i Members of MaydayKurwa to jaka&amp;#347; &amp;#347;ciema trzeba kitra&amp;#263; towarSuk nigdy nie ma chyba &amp;#380;e trzeba spisa&amp;#263; za browarZobacz znajdziesz tu Boga to tylko fartemLudzie zmienili ko&amp;#347;ci&amp;oacute;&amp;#322; na hipermarketA nie jeden baseball&amp;oacute;wke na kominiarkeNygus to jest Warszawa a nie Harlem(Pih)Szukaj mnie na projektach gdzie niestetyO promie&amp;#324; s&amp;#322;o&amp;#324;ca trudniej ni&amp;#380; o dzie&amp;#322;k&amp;#281; fetyChcia&amp;#322;by&amp;#347; to i tamto i wog&amp;oacute;le &amp;#380;y&amp;#263; z gestemOdwied&amp;#378; Wenecje tam jest most westchnie&amp;#324;Rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; bierze Ci&amp;#281; w niewol&amp;#281; jak je&amp;#324;caWiatr wieje w twarz wyrywa li&amp;#347;cie z laurowego wie&amp;#324;caDzieciaki na ulicy a nie w szkoleJak korzenie drzew krzyk rozsadza p&amp;#322;yty chodnikowePogud&amp;#378; si&amp;#281; z prawd&amp;#261; tu ludzie musz&amp;#261; wi&amp;#281;c kradn&amp;#261;Nieszcz&amp;#281;&amp;#347;cie kolejne 3 miechy ziomek w areszcieStajesz si&amp;#281; miejscem, miejsce staje si&amp;#281; Tob&amp;#261;Na projektach jest jak w piekle jedn&amp;#261; nog&amp;#261;Okna mieszka&amp;#324; &amp;#347;lepe nie wida&amp;#263; w nich ju&amp;#380; nic1 listopada dla kole&amp;#380;ki zniczWidzia&amp;#322;e&amp;#347; a nie powiniene&amp;#347; zaszyj usta milczDzi&amp;#347; ustawka na &amp;#322;awkach, wieczorem w&amp;oacute;dka przyjd&amp;#378;Nuce o diabe&amp;#322; tu rabuje duszeO i tak tego miejsca nie opuszczeDlaczego wr&amp;oacute;&amp;#263; do wersu numer 4 cz&amp;#322;owiekPozdrowienia dla wszystkich pi&amp;#281;knych kobiet(pyskaty)Szukaj mnie na projektach ja jestem ziomblem z klas&amp;#261;To jest tak &amp;#380;e tu masz ci&amp;#261;gle problem z kas&amp;#261;A jest tematem problem z prac&amp;#261; tu ich spotkaszIch cv s&amp;#261; kr&amp;oacute;tsze ni&amp;#380; instrukcja m&amp;#322;otkaBo nie chc&amp;#261; robi&amp;#263; na budowie prosteI nosi&amp;#263; work&amp;oacute;w cz&amp;#322;owiek chyba &amp;#380;e z koksemA chc&amp;#261; kosi&amp;#263; hajs konkret i bra&amp;#263; forseA potem na melan&amp;#380;u tylko chla&amp;#263; goudeI tu jest problem bo nie wa&amp;#380;ne ile by piliMimo sz&amp;oacute;stego zmys&amp;#322;u nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; jak Bruce WillisI nie ma tu chwili na ja jaki&amp;#347; p&amp;#322;aczBo tu &amp;#263;wiartk&amp;#281; si&amp;#281; &amp;#322;yka na raz patrzKlub seniora na &amp;#322;awce &amp;#347;ledzi ka&amp;#380;dy ekscesNewsy masz &amp;#347;wie&amp;#380;sze ni&amp;#380; sam &quot;Super Expres&quot;I to nie bezsens to jest &amp;#380;ycie na blokach&amp;#379;ycie na pokaz ale w&amp;#322;a&amp;#347;nie za to je kochamWiesz?
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