
Białas x KęKę x Smolasty, Despacito (2sty Blend)
Co za piękna dama z energią
Podbijam do niej
I wyrywam ja na 
Dawaj, nie pierd*
Za chwile sie poskładamy
Puzzle poukładaj lalo
Ja jestem taki sam jak w kawałkach
To idź na całośćGadka i ona
Kleją się
Miałem przeczucie
Gotowa
Spoczki w nogach
Żebym tylko nie uciekł
Zapraszam ja do siebie
U mnie wolny materac jest
Może nie jest najpiękniejsza
Ale dobry ma charakter
Kiedyś leżała tam miłość
Jak wracałem z koncertów
Teraz tylko jakieś szmaty
Albo sterty t-shirtów
I wiesz, jesteś dziunią która kochałbym 
Jeśli bym nawet wiedział ze masz AIDS
Pijemy dalej
Lej
Tak się skończyć miała ta imprezka
Ja pobity przez policje leże na deskach
Jeszcze pomyśl ze wyszedłem na tym na kozaku
bo ją rano obudziła plama na materacu
Co?

Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oido
Para que te acuredes si no estas conmigo
Despacito
Quiero edsnudarte a besos ddespacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

Wychodzi z kibla, mówi nie niucha siksa
Kogo Ty chcesz oszukać, przecież każdy wie co sypał
że byłaś pipi, dobra odpalaj gibla
Mam z Ciebie hi-hi, żeś kurwa serio niezła
Ilorazu sporo dupko, na szczyty idź jak Grubson
U mnie w ekipie kumple kipią grubo, grubo, yo
I jedno pewne, wrócisz do domu późno
Kolega stawia wóde, mówi Keki daj ją puknąć
Ja mówię bierz ją MORDO
Pierdolę kesz Twój MORDO
Naprawdę chcesz ją MORDO?
To serio weź ją, 
Tak tańczy Kęki, mam głodnych dupek liste
I Berlusconi mnichem, kiedy z rapem robię impre
I serio nie wiem na co one wszystkie idą
Ani look, ani hajs, a tym bardziej kur* miłość
Ale Ty, karuzelem kręcim ostro
Pierdolić ring, brakakakakaka, #mordor!

Despacito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oido
Para que te acuredes si no estas conmigo
Despacito



Quiero edsnudarte a besos ddespacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

Ty tego nie widujesz co dzień
W tym klubie dziś emocje płoną
Ty jeszcze tak nie miałaś ponoć
Ja tutaj to oglądam co noc (noc)
Cały klub to my
Wiem ze musisz być tu w nim
Cały klub to my
Wie to chyba każda z nich
To one chcą gry
Ale nigdy nie wiesz jak jest
Ty dla nich ten zły
Nawet jeśli same są złe
Takie niepoprawne
Chyba to nie dla mnie
Ale brnę w to zawsze
Taką mam już jazdę
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