O Nič Nejde
Kali
Jau Jeso Kali Laboratory
Starý o nič nejde sestra o nič nejde o nič nejde.
Tento deň mi neako nevyšiel život je Bigboss
niekedy sa proste zachová k nám ako zlý hosť
dík moc, nič moc deň tak dáme Xbox,
celý deň bol naopak dnes idem criss cross.
Mám v piči čierne dni idem si stále hore nos,
stále úsmev nosím zo sebou a stále ho mám dosť.
Pre seba, pre radosť, pre to srdce, čo je zmrznuté na kosť,
dávám bozk tomu, čo mi núti zlosť.
Prešiel som už toho tolko, že dnes viem, čo je fakt blbý deň a
čo len blbý sen.
Čo je fakt problém a čo môžem pustiť z hlavy ven, takže nepodst
atné veci podte sem, nech vás zjem.
Další deň dojde potom, čo stál za tu milú minž,
preto málo kedy stane sa, že tvárim sa jak Grinch,
treba byť tak mimo ako prci prci finč,
a zahrať si s tým životom ten vyjebaný pinčes.
Není každý deň nám hej, ale to neznamená, že musíš volať mayday
, starý o nič nejde, sestra o nič nejde.
Treba vedieť predýchať hejt a po stopke začať od znova, a dať p
lay, však kurva o nič nejde, pochop už o nič nejde.
Dnes som sa dal do porádku zas jak čurák,
zas doma dostanem hip hip hurá.
Zlato ja som potreboval iba trocha vypnúť, to skypnúť, pretože
mi dal život po gulách.
Nerieš, o nič nejde niekedy si sluha, tá situácia je paní, ktor
á došla ku nám, teraz
neboj zajtra bude u suseda a já si budem celý deň zasa všímať i
ba teba.
Jebať! Aj tak nevidím nám do kariet,
ten najvyšší na kríži, najbližší plán je,
postaviť sa isť dalej, bo súdené nám je býť šťastný, teda pokým
bude slúžiť zdravie. (nazdravie)
Pretože to je to podstatné, aj keď milujem tie peniaze,
tak sú nepodstatné.
Keby si ochorela, tak jebem všetko ostatné a
dám ti život svoj, nech tu ďalej ostať smieš.
Není každý deň nám hej, ale to neznamená, že musíš volať mayday
, starý o nič nejde, sestra o nič nejde.
Treba vedieť predýchať hejt a po stopke začať od znova, a dať p
lay, však kurva o nič nejde, pochop už o nič nejde.
Není každý deň nám hej, ale to neznamená, že musíš volať mayday

, starý o nič nejde, sestra o nič nejde.
Treba vedieť predýchať hejt a po stopke začať od znova, a dať p
lay, však kurva o nič nejde, pochop už o nič nejde.
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