
Co będzie z Janem

REF:    Co będzie z Janem,
           znowu mam zgagę znów przechlapałem
               Co będzie z Janem

Znowu mam kaca znów przechlapałem
                     Bis

Znowu jest mi źle
znów nikt nie kocha mnie
teraz to kibel służy za ladę
od środka się palę taką mam zgagę
mój język to dywan co chwile to kimam
o Boże ja dłużej tego nie wytrzymam
Tak to jest a to strasznie wkurza
Że po upale musi być burza
Po każdym orgazmie jest osłabienie
Po każdym sukcesie jest przygnębienie
To co piękne to kiedyś minie
W przyrodzie niestety nic nie ginie
Miłość przeradza się w nienawiść
Fałszywa przyjaźń w prawdziwą zawiść
I po każdym piciu musisz mieć kaca
ale na szczęście to się odwraca
i teraz niech palą mnie soki żrące
ja wiem że po burzy musi wyjść słońce
a to że sprzedałem wam moją ułomność
to tylko podkreśla moją skromność
a tak naprawdę muszę sobie zażyć
bo dawka humoru którą raczę was darzyć
pryśnie jak czar w okamgnieniu
zostanie Michał a pan Jan będzie w cieniu
a tego sobie chyba nie życzycie
tego nie może być na tej płycie
Tu będzie humor czarnego charakteru
Którego tak bardzo kocha tak wielu
Którego tak bardzo kocha tak wielu

Scenka – puka Domator, Jan otwiera drzwi
Jan: no siema Domator i co masz?
Domator:  ale co miałem mieć?
Jan: no stary nawet nie mów żeś mi nie kupił, migdały na zgage najważniejsze miałeś 
mi kupić
Domator: spokojnie wszystko mam
Jan: no to stary to żartów sobie nie rób , bo ja 3 dni nic ciepłego nie piłem a mi się 



gorącą herbatą odbija

Ref:
Co będzie z Janem znów jest w porządku znów jestem chamem
Co będzie z Janem już jest ok. znowu jest draniem
Co będzie z Janem znów jest w porządku znów jestem chamem
Co będzie z Janem  jest już ok. znowu jest draniem
Co będzie z Janem, Co będzie z Janem
Co będzie z Janem , już jest w porządku znów jestem draniem

A więc
Wszyscy grubasy całego świata oprócz amerykańskich łączmy się!!!
Aby nigdy chudość tego świata – chudość w humorze nie opętała nas!!!!
Słuchacie !! kochacie!! A czy pomagacie !!???
Na koniec tej płyty podam numery moich kont w Szwajcarii
Niech nędzne drwiny chudych nudziarzy łatwo spływają po naszych pięknych 
falistych krągłościach…
Niech żyje masło niech żyje 
Niech żyje śmiech i szydera niech żyje
Niech żyje Jan Niezbendny niech żyje
Niech żyje Budda z wąsikiem hitlera


