
Ski Sk, Po to 
1 zwrotka: PejaPo to &amp;#380;eby dzieci mia&amp;#322;y lepsze miejsce ni&amp;#380; ulicanie wystarczy &amp;#347;wietlica, bardziej czas mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; rodzicapieni&amp;#261;dz ma naprawi&amp;#263; szkody w wychowaniu b&amp;#322;&amp;#281;dy pytamnie t&amp;#281;dy droga wybacz chocia&amp;#380; nie jest za p&amp;oacute;&amp;#378;no&amp;#380;eby zrobi&amp;#263; co&amp;#347; dobrze spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo pomocneby si&amp;#281; musia&amp;#322;o przy&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; zaufa&amp;#263; pom&amp;oacute;c m&amp;#322;odyma nie pod nogi rzuca&amp;#263; k&amp;#322;ody bo to tylko szkodzibo ka&amp;#380;dy z was jest m&amp;#261;dry i tak samo si&amp;#281; ich brzydzi&amp;#380;e &amp;#378;li i huligani m&amp;#322;odociani bandycitylko w takich kategoriach postrzegaj&amp;#261; s&amp;#261; obycipotem dziwisz si&amp;#281; &amp;#380;e chwyci za ceg&amp;#322;&amp;#281; i rzuciwkurwi si&amp;#281; nakrzyczy to go z spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwem sk&amp;#322;&amp;oacute;ciz&amp;#322;y na wspomaganiu hardkorowe rymy nucipo ulicach si&amp;#281; w&amp;#322;uczy i z pewno&amp;#347;ci&amp;#261; szko&amp;#322;&amp;#281; rzuciSLU ski squad onomato nie nauczyjednego z drugim jak dzieciaki wychowywa&amp;#263;ale pare s&amp;#322;&amp;oacute;w tu daje tak to idzie o rodzicachzarabiasz kup&amp;#281; kasy dziecko twoje szalejegonisz za karier&amp;#261; nie wiesz co si&amp;#281; z dzieckiem dziejerozbijasz nalew&amp;#281; kt&amp;oacute;ra to dzisiaj z kolejia gdzie twoje pociechy dawno&amp;#380; my ich nie widzieliczy zmie&amp;#380;aja w tym kierunku pierdolona &amp;#322;achudrobior&amp;#261;c z ciebie przyk&amp;#322;ad przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; tworzac se okropn&amp;#261;onomato i Wi&amp;#347;niowy w dup&amp;#281; ci&amp;#281; kopn&amp;#261;zrobi&amp;#322;e&amp;#347; to wychowuj kurwo b&amp;#261;d&amp;#378; odpowiedzialnypo&amp;#347;wi&amp;#281;&amp;#263; serce po&amp;#347;wi&amp;#281;&amp;#263; czas matka ojciec normalnywtedy problem b&amp;#281;dzie mniejszy bo nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; &amp;#380;e znikniezorganizuj dziecku czas zamiast budowa&amp;#263; &amp;#347;wietlic&amp;#281;albo wy ich wychowacie albo zrobi&amp;#261; to ulicetylko od was to zale&amp;#380;y ukochani rodziceref: PejaPo to &amp;#380;eby dzieci mia&amp;#322;y lepsze miejsce ni&amp;#380; ulicanie wystarczy &amp;#347;wietlica, bardziej czas mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; rodzicapieni&amp;#261;dz ma naprawi&amp;#263; szkody w wychowaniu b&amp;#322;&amp;#281;dy pytamnie t&amp;#281;dy droga wybacz,wybacz wybacz...2x2 zwrotka: Wi&amp;#347;niowyZastan&amp;oacute;w si&amp;#281; 2 razy zanim dziecko sp&amp;#322;odzisznie zapewnisz mu bytu i jak wtedy post&amp;#261;piszjeden brudny niedomyty jeden z wielu potomk&amp;oacute;wb&amp;#322;&amp;#261;kaj&amp;#261;cych si&amp;#281; bez celu po&amp;#347;r&amp;oacute;d swoich ziomk&amp;oacute;wkopie kamienie brudne nudz&amp;#261;c si&amp;#281; przy tum okr&amp;oacute;tniekt&amp;oacute;ry to ju&amp;#380; dzie&amp;#324; kt&amp;oacute;re to ju&amp;#380; popo&amp;#322;udniebez ojca bez matki niby w domu s&amp;#261;ale ka&amp;#380;de si&amp;#281; martwi o siebie niby dobrze chc&amp;#261;ale nie dla ciebie dbaj&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; o siebiegdzie g&amp;#322;owa gdzie serce zamkni&amp;#281;te w butelcetwoja krew twoja twarz twoje twarde sercepatrze&amp;#263; b&amp;#281;dzie na ciebie wielkimi oczamiile takich dzieci mijasz co dzie&amp;#324; chodnikamiulica nie dla dzieci to chyba prosteale w dzisiejszych czasach dzieciak ulica ro&amp;#347;nienie wystarcz&amp;#261; slogany bilbordy i drukinaucz swoje dziecko &amp;#380;eby swoje mog&amp;#322;o uczy&amp;#263;jak z&amp;#322;o z dobrem &amp;#322;atwo mo&amp;#380;na rozgraniczy&amp;#263;co dzie&amp;#324; ma &amp;#263;wiczy&amp;#263; &amp;#380;eby nigdy nie zapomnie&amp;#263;o swym ojcu o swej matce &amp;#380;eby mia&amp;#322;o co wspomnie&amp;#263;udowodnij swemu dziecku &amp;#380;e naprawde je kochaszniech twoja mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nie b&amp;#281;dzie na pokazpami&amp;#281;taj zawsze ile dasz tyle dostanieszwspomnisz moje s&amp;#322;owa gdy na staro&amp;#347;&amp;#263; sam zostanieszref: PejaPo to &amp;#380;eby dzieci mia&amp;#322;y lepsze miejsce ni&amp;#380; ulicanie wystarczy &amp;#347;wietlica, bardziej czas mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; rodzicapieni&amp;#261;dz ma naprawi&amp;#263; szkody w wychowaniu b&amp;#322;&amp;#281;dy pytamnie t&amp;#281;dy droga wybacz,wybacz wybacz...2x

Ski Sk - Po to  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/ski-sk-po-to-tekst-piosenki,t,550608.html

