
Borixon, Pozdrawiam C.S.C.D.r
Pozdrawiam was, pozdrawiam was wszystkich Pozdrawiam ca&amp;#322;y sk&amp;#322;ad co daje rap Pozdrawiam KNT, pozdrawiam PIH (ta) Wojtek, Zajka nie zapomne nigdy dnia (nigdy) Pod ascetem rozmowa bia&amp;#322;y Uno Fiat, wiesz Pozdrawiam matke, kt&amp;oacute;rej zawdzi&amp;#281;czam wiele Tylko ona tak naprawd&amp;#281; jest moim przyjacielem Moja siostra Kasandra, moja krew Olivia Przepraszam Magda, nic mnie nie usprawiedliwia Pozdrawiam mocno dziadka Boruskiego Tylko ja tak naprawd&amp;#281; wiem dlaczego Pozdrawiam ca&amp;#322;&amp;#261; famili&amp;#281; z Kielc (Kielc) Radek, P&amp;#281;ku, Gracjan, Alkarek, zaci&amp;#347;ni&amp;#281;ta pi&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; Pozdrawiam Kube Szmita, Wojtka Szmita Za parena&amp;#347;cie lat zajaramy strita (proste) Pozdrawiam ca&amp;#322;y, ca&amp;#322;y Gibon sk&amp;#322;ad Marian, Fiodor, Numer Raz, Bia&amp;#322;ek, &amp;#321;ysy Zajkos, Kie&amp;#322;basa, Wujek, CNE Po raz drugi pozdrawiam ci&amp;#281; KNT i familiada Nie zapominam Kasia i Chada Pozdrawiam pierwszego polskiego psa Onara (ta) 4 P i HK, O&amp;#347;ka, Jarek Pozdrawiam wszystkich znajomych z Warszawy i okolicy Ju&amp;#380; jeden rok mieszkam tutaj w stolicy Pozdrawiam Gienka, Kawe i Zenka Piotru&amp;#347;, Gruber, Bi Fasolka gra i jest dobrze Pozdrawiam Drzefa, MC 3D, Bart, Feel-x, Joka i Dab (tak) Zajebisty kurwa gracie rap (proste) Ta, Katowice pozdrawiam, wiecie o co biega Dawno ju&amp;#380; nie by&amp;#322;em, zapro&amp;#347;cie mnie na impreze do klubu Mega Warszawa sektor po&amp;#322;udniowy, Zator, Julas, Radar, Damian Pozdrawiam Fu, Koraz pozdrawiam A teraz pozdrawiam Adasia (acha) Czyli ju&amp;#380; nie pijemy nigdy? Onar teledysk tw&amp;oacute;j jest najlepszy na &amp;#347;wiecie Pozdrawiam wszystkie dziewczyny z tego teledysku Dobrze o tym wiecie Pozdrawiam Matre baus, bausuj ze mn&amp;#261; zawsze, bausuj ze mn&amp;#261; (bausuj) Pozdrawiam ci&amp;#281;, zapraszam do wsp&amp;oacute;&amp;#322;pracy na HK (HK) Hardcorowa komercja, &amp;#347;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie zajebista draka Pozdrawiam moje wszystkie p&amp;#322;yty kt&amp;oacute;rych jeszcze nie ma (nie ma) Pozdrawiam kt&amp;oacute;re s&amp;#261;, a zacze&amp;#322;o si&amp;#281; od Wzg&amp;oacute;rza temat I kurwa jest zajebi&amp;#347;cie P&amp;#281;dziora jeszcze raz pozdrawiam, szalonego zioma (szacuneczek) Mam tu Wu-Tang jak skurwysyn, yo Pozdrawiam dziewczyny, kt&amp;oacute;re si&amp;#281; ze mn&amp;#261; dobrze pieprz&amp;#261; Agata, Madzia, Marta, niewspomne o Ewie Bo mieszkam ca&amp;#322;y czas na scenie Ale by&amp;#322;em tak najebany, &amp;#380;e by&amp;#322;o dobrze DJ 600 Kilovolt pozdrawiam ci&amp;#281; mocno Teraz jest koniec moich pozdrowie&amp;#324; I KNT jeszcze raz pozdrawiam Moc, moc pozdrowie&amp;#324; Aha, pozdrawiam was Pozdrawiam ca&amp;#322;y sk&amp;#322;ad co daje rap Pozdrawiam was, pozdrawiam was I pozdrawiam And&amp;#380;ulle And&amp;#380;ulla, pozdrawiam ci&amp;#281; najbardziej ze wszystkich GibGibon to jest cz&amp;#322;owieku sk&amp;#322;ad To jest zajebisty kurwa sk&amp;#322;ad
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