
Ten Typ Mes, Alkopoligamia (feat.Trish)
Jak to mówią?Alkoholik, by nim być spełnia 6 kryteriówJa pewnie spełniam 7, nie mam do tego nerwówNie wiem nic co by mnie przepełniało dumąAle jestem szczery, na hipokrytów mogę splunąćUsłyszałem jak potrafię, mam iść na terapięOK, sprawdzę na jakim jestem etapieNa lekkim kacu dotarłem, od razu wywarłemZłe wrażenie na terapeutce starszej Geri HalliwellNie chce się pan przyznać, ale zostawmy wykrętyZa często bywa pan wcięty, nie tędy drogaNajpierw ustalmy jedno, to równia pochyłaI to będzie naszych rozważań przedmiotKajaj się pan i przeproś, bo wkrótcePodziękuje mi pan i będzie złorzeczyć wódceKochana zwolnij z tą gadką2 lata temu za sobą zostawiłem już hardcoreTeraz obok mnie przechodzą ciężkie chwileA jak się trafią to przez kobiety nie promileNarazie pójdę do knajpy, zamówię coś na wynosA podziękować mogę temu, który zamienił wodę w winoAlkopoligamia kochanieTo jest właśnie alkopoligamiaKażdy dzień jest walkąŻeby zamiast być w większości kalkąUdowadniać swoją niezależność krzyczeć na całe gardłoAlkopoligamiaHistorię opartą na wyznaniachMoich i nie tylkoDedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają drinkomJeszcze podziękowania zamiast przeprosin mogę przesłaćTym, z którymi chlałem aż spadli z krzesłaLojalni fani, na szczęście mam ich trochęWypijam ich zdrowie żeby mijali się z prochemWrocław, Szczecin, Katowice, BiałystokTo nie dzieci, a typy, które umieją pić czystąPrzy tym mówiąc o powyższym czas to zrobićJacy inni artyści ujawnią swoje nałogiNikomu źle nie życzęNie lubię patrzeć na tych, którzy sami sobie zakładają stryczekI bitches, te z którymi łączę alko-seksNieważne, że nie wiedzą kim był MalcolmEx są ze mną, jak ta, która przy 300 świadkachNadziała się na mnie, musiałem jej japę zatkaćOne piją jak ja, wódkę czy MalibuDostają analną karę, gdy zachce im się ćpania pigułAlbo powiększania cycków, to ważneNie wlewam w siebie płynu, nie zostaje tam na zawszeMag świat sprowadza ludzi do roli konsumentówWięc pierdolę mag świat trzymając flaszkę w rękuRaperzy przekonują o roli gadżetówNapij się z przyjacielem, gadżety wyjeb do ściekówA t-shirt traktuj jako manifest zwycięstwAlbo i nie, zawsze to wierzchnie okryteTo jest właśnie alkopoligamiaKażdy dzień jest walkąŻeby zamiast być w większości kalkąUdowadniać swoją niezależność krzyczeć na całe gardłoAlkopoligamiaHistorię opartą na wyznaniachMoich i nie tylkoDedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają drinkomReasumując, terapeutka powiedziała PiotrzeJest jeszcze parę spraw, do których trzeba dotrzećAle póki nie męczysz bliskich, masz zawódNie robisz ze swojego picia tematu tabuNie bardzo mogę mówić o panu alkoholikJa powiem pani szczerze - nazewnictwo pierdolićOna na to słusznie i proponuje mi whiskyJa - o nie lady Saiko, zasady przede wszystkimNie piję 3 dni z rzędu, a to by właśnie był trzeciWięc z bólem wątroby wyrażam swój sprzeciwJeżeli jeszcze czegoś pani nie wieZostawię tu płyty Flexxipu, Mesa i 2cztery7To jest właśnie alkopoligamiaKażdy dzień jest walkąŻeby zamiast być w większości kalkąUdowadniać swoją niezależność krzyczeć na całe gardłoAlkopoligamiaHistorię opartą na wyznaniachMoich i nie tylkoDedykuję tym, którzy dobry wieczór zawdzięczają drinkomWiesz, tak, to jest właśnie alkopoligamiaMimo to potrafimy ciągle coś ogarniać, wieszwww.alkopoligamia.comTen Typ Mes, końcówka '06, wieszEkskluzywnie specjalnie dla odbiorcówA, to nie jest odrzut z poprzedniej płyty (no, no)2cztery7, takie rzeczy już się dzieją0-22 kom tak, alkopoligamia.comSprawdź ziom, aha, to działa, a jakStasiakMTV Don Vito, Vito a.k.a. Wielki ŁebOtwieramy wirtualny sklepEmsi zbóju piona, Riczmen fałsz
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