
V.E.T.O., Drin za drinem
Typy od baletu jacyś fioletowiNie wiem o co chodzi cały czas przychodzą goście nowiDobry taniec odpadasz co ty?Jakie spanieTego nie ma w planieFilmu urwanieJutro amnezjaTak się stanieCzysta finezjaZielona imprezaRRX desant w zasadzie zrzutW tym składzie niejeden raz kaputtRemiks woda cola lódZ koncertu kierunek hotelNajebani riplej potemKorytarz ktoś rozjebał gablotęGłupotę plotęHotel wali haszemCałe trzecie piętro naszeZdrowie waszeJa się trzymamVioletta się na stole wyginaDrina goni kolejny drinRemiks browar wóda ginKolejna butelkę w rękę wziąłOrientuj się zacznie się niezły showKtoś ci polewa nie wylewaj za kołnierzJak dobry żołnierzMaraton ciągnieszChyba dzień czwartyNocny otwartyCo nie ma hajsu pod zastaw fantyKolejny drin zajebiście czysty drinTylko nie odpłyńW głowę uderza znowu cośNikt nie ma dośćDo baletów miłośćNa tym się nie skończyłoNormalne najebki witaminodajneWiesz TedeTo przecież przedeWszystkim dobry czas na to na to dobry czasŻeby tym najebka nigdy nie mówić passWiesz jak ja to pamiętam? NiezbytPamiętam tylko że byłem niezłyA jaki był tej imprezy finałTo każdy każdemu przypominałOryginałJanek biegacz waliKatowice wszyscy się skatowaliTo jeden z eleganckich bali byłCi z hotelu wezwali psyCo złego to nie myE to, to pamiętam jak przez mgleCo złego to nie myDrina goni kolejny drinRemiks browar wóda gin x3Drina gonni drinWyjebałeś cale cin cinJesteś taki już najebany skurwysynWidzisz napisyPoprzestawiane na tych ścianachWyjebałeś k*rwa alkoholowy napój o smaku bananaA ona najebanaTańczyła na stoleA my napierdoleni o żesz k*rwa ja pierdolęTaki melanż że mogłem polecAle nie poległemI stamtąd nie zbiegłemMelanżowałem razem z chłopakamiKtórych nie ma tutaj dzisiaj z namiA z chłopakami którzy tutaj dzisiaj z nami sąCzyli tjtj V.E.T.O.Niejeden melanż odbyłem i co?Nie było to jakieś złoCzy co tam k*rwaNieważneA teraz sprawdź jaką mój człowiek Radoskór ma jazdęNikt nie myślał wtedy co potemZłoty dwadzieścia pizda z FurgotemNaje*ani wydawcy PeugeotemPrzez miasto jak samolotemA mogło to być ostatnim lotem naszymAlbo też kurewskim kłopotemLecz wszystko dobrze się skończyłoFart że wózka nie rozbiłoBy mnie to obciążyłoBoleśnieLecz nikt nie myślał o tym wcześniejNo bo powiedz mi kurwa po coNajebanemu piękne miasto nocą
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