
Ski Sk, Niech nie zdarzy ci si
[Peja]W kraju demokracji Ci&amp;#261;g&amp;#322;y brak stabilizacjiM&amp;oacute;wisz &amp;#380;e nie mam racjiSiejesz ziarno prowokacjiA ten tani chwyt nacji Ob&amp;#322;udnik&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzy kracz&amp;#261;Za par&amp;#281; marnych groszy do gard&amp;#322;a ci skacz&amp;#261;A s&amp;#322;ugusy si&amp;#281; odznacz&amp;#261;, przypucuj&amp;#261; si&amp;#281; do mendyNa Bank taki odbiera drug&amp;#261; wyp&amp;#322;at&amp;#281; z komendyWniosek pochopnie wysuni&amp;#281;ty (ostro&amp;#380;no&amp;#347;ci nie zaszkodzi)Lepiej dmucha&amp;#263; na zimne ni&amp;#380; wpierdoli&amp;#263; si&amp;#281; jak m&amp;#322;odziJeden mia&amp;#322; przy sobie kozik i teraz jest na wczasachCo jaki czas kto&amp;#347; wraca Co jaki czas kto&amp;#347; z drogi zbaczaKruchy l&amp;oacute;d si&amp;#281; za&amp;#322;amuje Pod ci&amp;#281;&amp;#380;arem nie rozpaczam ale chodz&amp;#281; wkurwionyBardziej ni&amp;#380; roz&amp;#380;alony&amp;#379;e kolejny bliski sercu wariat zosta&amp;#322; osadzonyWyci&amp;#261;gnij z tego wnioski albo jeste&amp;#347; porobionyByle kajda by&amp;#322;a ma&amp;#322;a, &amp;#380;eby wyrok zawieszonyMy&amp;#347;l&amp;#281; o przysz&amp;#322;ym tygodniu najch&amp;#281;tniej chcia&amp;#322;bym uciecPrzed organem sprawiedliwo&amp;#347;ci ze Ski Sk&amp;#322;adem stan&amp;#261;&amp;#263; muszeRyzyko podj&amp;#281;te To ataku konsekwencjeTrzeba z g&amp;oacute;wna si&amp;#281; wy&amp;#347;lizga&amp;#263; to na przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; daje lekcjeZawiasy to jak lejce Jeden b&amp;#322;&amp;#261;d na morde lec&amp;#281;Nie chce tego chece zbyt du&amp;#380;o do stracenia Jeden niefart tyle zmieniaJest pies to do widzeniaA zanim za p&amp;oacute;&amp;#378;no b&amp;#281;dzie lepiej zawalcz o swe &amp;#380;ycieI niech nie zdarzy ci si&amp;#281; Mie&amp;#263; przerw&amp;#281; w &amp;#380;yciorysieRef: x8Niech nie zdarzy ci si&amp;#281; Mie&amp;#263; przerw&amp;#281; w &amp;#380;yciorysie[Wi&amp;#347;niowy]Czy pami&amp;#281;tasz tego go&amp;#347;cia co od &amp;#380;ycia ma&amp;#322;o dosta&amp;#322;Cho&amp;#263; problemom mia&amp;#322; sprosta&amp;#263; Tego dnia los chcia&amp;#322; By si&amp;#281; w prawa &amp;#322;apy dosta&amp;#322; I za krat&amp;#261; zosta&amp;#322;Nie zapomn&amp;#281; o tobie w mej pami&amp;#281;ci wa&amp;#380;na posta&amp;#263;.Ilu z nas pr&amp;oacute;buje z biedy si&amp;#281; wydosta&amp;#263;Mo&amp;#380;e s&amp;#322;ono zap&amp;#322;aci&amp;#263; Bo chce szybko si&amp;#281; wzbogaci&amp;#263;Wi&amp;#281;c niech nie zdarzy ci si&amp;#281;Mie&amp;#263; przerw&amp;#281; w &amp;#380;yciorysieChcesz przegra&amp;#263; swoje &amp;#380;ycie My&amp;#347;l&amp;#261;c o lepszym bycieNiech nie zdarzy ci si&amp;#281; nawet najmniejsza wpadka Wyrok w zawieszeniu czeka na ciebie pu&amp;#322;apkaAle wiadomo przecie&amp;#380; bez ryzyka nie ma zyskuNieraz jeszcze dostaniesz od &amp;#380;ycia po pyskuChcesz paczki &amp;#380;ywno&amp;#347;cioweZa akcje hardcoroweSta&amp;#324; przed lustrem i sam odpowiedz sobie na pytanie tak trudneJak syzyfowe prace Czy za nast&amp;#281;pn&amp;#261; wpadk&amp;#281; got&amp;oacute;wk&amp;#261; czy wolno&amp;#347;ci&amp;#261; zap&amp;#322;ac&amp;#281;Kto ma racje wy&amp;#347;cigu po pieni&amp;#261;dzeChyba tylko ten kto sam wnioski wyci&amp;#261;gnieJeden niew&amp;#322;a&amp;#347;ciwy ruch i w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie ju&amp;#380; po mnie Ale nie wyrzekn&amp;#281; si&amp;#281; swych marze&amp;#324; osobistych d&amp;#261;&amp;#380;e&amp;#324;Nie zapomnij tych s&amp;#322;&amp;oacute;w i nie zapomnij o mnieNie zapomnij o mnie (nie zapomn&amp;#281;)Ref. x8
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