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Ajajajajaj te melan&amp;#380;e
Tak sp&amp;#281;dzam czas nie jestem zrz&amp;#281;da
Gdy Kaszal kol&amp;#281;duje to zapami&amp;#281;taj
Nie ma wi&amp;#281;kszej stawki ni&amp;#380; kol&amp;#281;da
Dzi&amp;#347; czeka nas bibka, p&amp;oacute;jd&amp;#281; po piwka
Dzwonek, to ziomek z naprzeciwka
Wi&amp;#281;c razem super grupa
Mi&amp;#281;kkie nogi, bylebym tylko nie upad&amp;#322;
R&amp;oacute;b tak, melan&amp;#380;yk dzi&amp;#347; wieczorem
Ziomboji ze mn&amp;#261; bior&amp;#281;
Na projekt, p&amp;#281;k&amp;#322; nasz klasyk
P&amp;oacute;ki nie starczy kasy
Za ziomk&amp;oacute;w raz, za babki dwa razy
Wdech, wydech, TDF
Wielkie Jo&amp;#322; dom, po&amp;#322;udniowa Warszawa
Wielkie Jo&amp;#322; ziom, o to ja fan zabaw
Jak tu jest impreza, tak gadam
Sza beze beza beza bezel sza bal laba
W polu tym m&amp;oacute;wi&amp;#281; innym slangiem
Pij kurwa, pij, bujnem tutaj balang&amp;#281;
Tankuj&amp;#281;, o to jestem tankiem
B&amp;#281;d&amp;#281; tu dot&amp;#261;d a&amp;#380; baru nie zamkniesz
Jest nas paru, ja z moj&amp;#261; ekip&amp;#261;
Id&amp;#261; za tym czyny, ta&amp;#324;czymy clip walk
I nie ko&amp;#324;czymy a&amp;#380; si&amp;#281; zrobi widno
Tak to si&amp;#281; robi&amp;#263; powinno, sziea
Ja z moj&amp;#261; grup&amp;#261; jad&amp;#281; grubo
Zatem dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; znajomym klubom
Kluby i my to straszne combo
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Ziomboj, jeszcze raz ziom
Giety, blety 100% natural
Energia bez fety, no w&amp;#322;a&amp;#347;nie niestety
Jak nie podoba ci si&amp;#281; dym to odbij ty
Tym zakazem nic nie zdzia&amp;#322;asz ziomboj odpala
Osobno czy razem, melan&amp;#380; w efekcie
Dzisiaj dobrze radz&amp;#281; we&amp;#378; si&amp;#281; koniecznie ubezpiecz
Koniecznie, bo nie wiadomo co to b&amp;#281;dzie kiedy s&amp;#322;o&amp;#324;ce wzejdzie
No to co, no to jak, po browarku jak najbardziej
Jak w zegarku ajajaj te melan&amp;#380;e
Czyli dwie godziny ty&amp;#322;y sp&amp;oacute;&amp;#378;nieni z podziemi
Do klubu, do baru, na parkiet po paru
Nie czaruj&amp;#281; karkiem, nie jestem wi&amp;#281;c wiem
Jakie s&amp;#261; moje mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci mniej wi&amp;#281;cej
Na projekt trzeba jeszcze wrzuci&amp;#263; go&amp;#347;ci
Zalet ko&amp;#347;ci w py&amp;#322;, a cia&amp;#322;em za nim si&amp;#281; robale
Ale za nim to nast&amp;#261;pi
S&amp;#322;yszysz Baku dawaj ziom pij zdrowie WFD ju&amp;#380; si&amp;#261;pi
Zajebi&amp;#347;cie wbili&amp;#347;my si&amp;#281; na impr&amp;#281;
M&amp;oacute;g&amp;#322;by&amp;#347; tu na chwilk&amp;#281; wst&amp;#261;pi&amp;#263; z tym gwintem
To pocz&amp;#261;tek, zazwyczaj po&amp;#347;piech
Sprintem, potem sobie po&amp;#347;pi&amp;#281; jak ju&amp;#380; znikn&amp;#281;
Jak na razie melan&amp;#380; przedni
Wnikn&amp;#281; w struktury bredni, to ju&amp;#380; pewnik
Bardzo odpowiedni klimat
S&amp;#261; tu m&amp;#322;odzi gniewni, ale nie zadyma
Gor&amp;#261;c ch&amp;#322;odzi w ta&amp;#324;cu wi&amp;#281;cej baunsu
A ja, ja, ja ju&amp;#380; na kra&amp;#324;cu
DJ graj, graj do toast&amp;oacute;w
Wielkie Jo&amp;#322;, wielki nastuk, o
Ubrany dobrze lecz nie elegant na ustawk&amp;#281; biegam



Dzwoni&amp;#322; kolega, rezerwacja czasu na melan&amp;#380;
Ty masz konto to przez bankomat hajs pobierasz
Masz to zbierasz, ja troch&amp;#281; kwitu wybieram z szafki
Jakie&amp;#347; blaszaki, chc&amp;#281; dzi&amp;#347; babki lepsze od Ashanti
Maj&amp;#261; by&amp;#263; kole&amp;#380;anki, nie chc&amp;#281; robi&amp;#263; wariacji
Pe&amp;#322;na kultura, poszed&amp;#322; procent w groz&amp;#281;
Nie jest dobrze, trasa troch&amp;#281; si&amp;#281; przed&amp;#322;u&amp;#380;a
Mam adres, to ju&amp;#380; blisko od stacji autobusa
Szybciej si&amp;#281; poruszam, kumple r&amp;oacute;wnie&amp;#380;
W sumie suniem jak T&amp;#379;W
Jest chata, dwa pi&amp;#281;tra, a na parterze
Kanapy, st&amp;oacute;&amp;#322;, palanty, chuj na nich k&amp;#322;ad&amp;#281;
Przy kuchni takie &amp;#322;adne dwie panie wi&amp;#281;c przewijam gadk&amp;#281;
Jedna odbija nagle, bo przyby&amp;#322; jej facet
A ja z czasem trac&amp;#281; szans&amp;#281;
Bo coraz bardziej najebany wzrok i krok niekontrolowany
I gdzie&amp;#347; znika mi ta ksi&amp;#281;&amp;#380;niczka wi&amp;#281;c ja na pi&amp;#281;tro wbitka
Dam se spok&amp;oacute;j dzisiaj, drzwi na sypialny pok&amp;oacute;j otwieram
A tam blondyna s&amp;#261;czy drina
Cholera, ej co ty sama, a ona za&amp;#322;amana
Bo jeszcze niedawno by&amp;#322;a zakochana
Wi&amp;#281;c si&amp;#281; przysiadam, sytuacj&amp;#281; badam
Tyle sobie przypominam, opowie&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; przerywa
I z dzi&amp;#347; na jutro fina&amp;#322;, gdzie ja jestem, &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ko
Podnosz&amp;#281; ko&amp;#322;dr&amp;#281; c&amp;oacute;&amp;#380; to obok siebie widz&amp;#281; mord&amp;#281; w chuj to
Poranek kojota szybciej ni&amp;#380; Toyota celi i tak ja znikam
Na szyi malinka, ale lipa, my&amp;#347;l&amp;#281; o tym kr&amp;oacute;tko
M&amp;oacute;wi&amp;#281; trudno, wieczorem jaka&amp;#347; wbitka
I mo&amp;#380;e lepiej si&amp;#281; obudz&amp;#281; jutro, mo&amp;#380;e b&amp;#281;dzie lepiej jutro, tak
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