
TEDE, Pa
Ten kawałek otwiera całą serię Chaos jesteś pałą to pewne Ten kawałek daje w internet Będzie więcej, dalej złość jest we mnie Gość co był by nikim beze mnie Pała napierdalała myki beszczelnie Myślę że cham co mu się zaufało Teraz ma do roboty musieć czuć się pałą Jest pałą co mu pozostało? Jedyne w byciu pałą to wytrwałość Jedyne co robi konsekfentnie...(pałę?) Zostanie pałą choć mu pała mięknie Ty zobacz kto ci poda rękę Może ktos poda pałę obojetne... A takie słowa jak "siema","do zoba" Ich nie ma pało idź się pałować. ref: PAŁA TO PAŁA RACZEJ BRACIE PAŁA TO PAŁA RACZEJ BRACIE PAŁA TO PAŁA RACZEJ BRACIE PAŁA TO PAŁA PAŁA TO PAŁA x2. 2. Ty. Pozdrawiam serdecznym spierdalaj Wpisz sobie w zeszyt pała to pała Wpisz sobie w kajet, zrób grawer I dziare nawet i zrób sobie pałę Dla takich mułów nie mam skrupułów I będą kawałki na temat szczegółów Domino popchniesz skutków nie cofniesz Zapomnij o prawie studiuj psychologię Wiem to skąd inąd efekt domino Uniwerek to jest papierek chłopino To mózgu nie da jak się mózgu nie ma Ja mam tylko doktorat ze słuchania walkmana A w takim momencie dopada mnie żałość Kto jedzie na takim przekręcie pało? Tak mogą myśleć ci co nie myślą jesteś jednocześnie pałą i pizdą. ref: PAŁA TO PAŁA...x2 3. Pała... łał jupi joł jupi jej Hej ty jesteś glupi ej... Te debilne wymówki kto kupi je? Myślisz że TEDE taki głupi jest? O nie ty pało grubo się mylisz Przejmę całość we właściwej chwili To ty jesteś pała, ja skurwiel i bydlak Umiem i lubię cię wpierdolić w sidła Kto pod kim kopie ten kopie sobie Ty leżysz w rowie to lepiej niż w grobie Nie chcę bys nie żył nie jestem gagngsterem Będę się cieszył że jesteś menelem Patrz szał... pał...pał...pał... Dozgonnie będziesz w gronie pał I weź się przyzwyczaj nagram nie mało Pała jest pałą na życia całość (amen). ref: PAŁA TO PAŁA...x2 ( tu refren sie lekko rózni od reszty ale mniej więcej jest to samo;)
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