
KaeN, Dawaj z nami
Od kiedy sięgam pamięcią - lubiłem grubo płynąć
To niezły terror - lubiłem dużo w kinol
Łapiesz za pęto bo zgubiłem suko miłość
Ty dawaj ze mną - rozrobiłem z wódą wino
Lubimy dobre suki nie mamy manier
My bierzemy nowy groupies mamy, damy, panie
Zarabiamy sos lubimy się bawić
Zabawiamy dany group pierdolimy zawiść
Jebać ją bracie!
Siostro pupą ruszaj
Czeka on na nie
Słonko dupą rusza
nie toczę żadnego bitu
Wlewam goude bawimy do bladego świtu
Nie wylewaj za kołnierz 

Słońce ruszaj nią
Bo oni tu dziś są
Bo oni ciebie chcą
Ło, ło, ło, ło, ło, ło
Będziesz moja 
Pchamy dalej
Dawaj ze mną
Mamy balet
Lubisz gnoja
To z nim szalej
Eksponuj swoje piękno 
/2x

Czuje się doskonale na szczycie świata
Braciszku dalej mi nalej robimy na bicie napar
Witamy w karnawale dawaj z nami w balet
Najebane mamy w pale, dawaj z nami szalej
Procenty działają w bani, my chcemy je mieć
Pacjenci ruszają z nami, bo wiemy gdzie biec
Kocham kiedy ona czeka mokra w hotelu
Szczęśliwa suka szczeka bym się dostał do celu
To moje życie, skacze drogą gór
Nie na stypie, ale w grobie jedną nogą tu
Bo nie wiem co się stanie za chwilę
Mam jedno to korzystam przechodzę kolejną mile
Trafia w sedno terrorysta

Słońce ruszaj nią
Bo oni tu dziś są
Bo oni ciebie chcą
Ło, ło, ło, ło, ło, ło
Będziesz moja 
Pchamy dalej
Dawaj ze mną
Mamy balet
Lubisz gnoja
To z nim szalej
Eksponuj swoje piękno 
/2x

Jestem słodki słońce chcę cię zrobić
Wydam na ciebie forsę wezmę goude
Wezmę konik to bandycki styl życia
Chce cycki dziś lizać chcę cipki nabijać
Zapraszam wszystkie dziwki Wezyra
Szalone dziewuchy lubią Dave'a
Wyzwolone, wyszkolone, zniewolone zjednam
Przecież żaden ze mnie pan dżentelmen, kotku



Chociaż wiele romantyzmu we mnie w środku
Mama mija - Dave oszalał
O, sialalalala się zalała, hałas
To dla moich ludzi których kocham całym sercem
Żaden z nas się nie nudzi dzisiaj żadnej zwały nie chce

Słońce ruszaj nią
Bo oni tu dziś są
Bo oni ciebie chcą
Ło, ło, ło, ło, ło, ło
Będziesz moja 
Pchamy dalej
Dawaj ze mną
Mamy balet
Lubisz gnoja
To z nim szalej
Eksponuj swoje piękno 
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