
TEDE, Niedost
[Jał (ta) oto Numer Raz, i TDF. Warszafski Deszcz (WFD) (ziom) To kawałek o  niedostępnym abonencie (Abonent czasowo niedostępny)Jeżeli jesteś wrażliwa, bądź wrażliwy na brzydkie wyrazy. Zatkaj uszy,(abonent czasowo) dziś tu będzie ich dużo. To tylko dlatego, że chcemy podkreślić dramatyzm sytuacji (uuuuu)to było .... 2001, ale wciąż mamy dużo takich akcji.]1)Siedzimy, siedzimy. Która to już godzina? (niewiem) Już sie późno robić zaczyna.Właśnie jaram ostatniego stryma,a wszystko co mamy to Ty w ręku trzymasz!Zawsze wqrwiony, jak chce jarać gibony,czasem jestem ustawiony, po dobre skręty!niestety dziś abonent niedostępny bo wszystko co miał wysępiły mu sępy!czekaj, czekaj mam tu numer następny.Człowiek kretyn z Saskiej KępyNie kojarze (nie?) jego gębyAle, ale sekretarka po piątym sygnaleCzy nie zapale już dziś nic?Prosze weź tę słuchawkę naciśnij!Odbierz to ja dzwonie wiesz dobrzekurwa, ja pierdole weź odbierz.Przed telefonem, cały wieczór za gibonemprzeglądam kolejną strone w spisiezałatwie to dzisiej, czy tylko zdaje mi siębędzie blant czy nie wypali plan (ściska!)Mam koleżke co mieszka tu z bliskamiał coś wcześniej to była trawka czystaTeraz chuj wie, zaraz wkurwie sieJestem już w niezłym stresie!Kurwa Hardkor, chuj z twoją sekretarką!Co z moją pojarką pytamJak ma sie nagrywac płyta?Siemasz Ty potrzebujesz .....(.....)Nie pytaj!Weź ten text pizd a ja go przeczytam!Raz na jakis czas musi być jakaś ryfaJeszcze kilka szans, już wpadłem w jakiś trans.ref)I następnyAbonent czssowo niedostepny[I nastepny następnyAbonent czasowo nie dostępny][3x]2)Marzą mi sie wielkie machyW baku mam juz mało wachyPierdole! nie sępie na waszeW poszukiwaniu kurde blaszekTen typ poza zasięg wyszedłTen ma w telefonie "ciszę"u tego słyszę poraz senty!"Abonent czasowo niedostępny"Dzwonimy, dzwonimy, ktory to już abonent?Dobry jest każdy moment, by wyrwać kogoś z łużkaw środku nocy, skąbinować buszkatorba cała w okruszkach została (ziom hałas)byłem zawzięt, byłem natrętnyniestety znów abonent niedostępny!Gdzie te skręty, gdzie te kible?Nie widze ziom obcy innejnastukać się przebrzydły skurczwłącz ten telefon kurwa weź sie budź!Jestem pod blokiem, weź mi tu rzuć!Daj kredyt, oddam tak jak wtedy.Dzwonie, moze sie dodzwonie kiedyśTy qrwa weź a żebyś hmmmmmmmmm...Trudno mi jest pogodzić się z tymSiemasz kurwa rozjebany sim!Czy dane nam będzie dzis coś skosztowaćTrzeba kombinować, nie rezygnowac.TEDZIK!! ja zaczynam już bredzićrzadnej kurwa odpowiedzi niemaKonspiracia ściema posluchaja chce zajarac chociaż buhaWięc dalej szukam spanikowany!Każdy z nich jest powyłączanyI następnyAbonent czssowo niedostepny[I nastepny następnyAbonent czasowo nie dostępny][3x]3)Kurwa, chuj jebie to nie szukam,Najwyżej się dziś nie nastukamJest wpizdu po oporach nuka (?)żadnego numeru już dziś nie wstukamSam już niewiem czy ktoś tu mnie oszukał?Włącz kurwa mać tego hagenuka! Niema spania, ja wydzwaniama to jest ostatni możliwy namiar.Mieliśmy zamiar, mieliśmy chęciCoś przeogromnego skręcić,Lecz schowali się wszyscy abonenci.A ja tak zdążyłem się na to nakręcić.Dobra musze na kwadrat pędzićmam z Detoksem dzień dziśDetoks? jaki Detoks,poco w chuja wale!w domu mam fifke, zaraz ją spale(ale) bez żadnego "ale"zapraszam Cie do siebie Michale!
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