
BRESKUN, patoWakacje
Ej nie wiesz o co chodzi 
Bo się trochę porobiłeś
Smutek to jest mój największy diler
Ale mniejsza z tym
Popacz co tu się dzieje 
Jakaś akcja bardzo heavy
Najpierw wjeżdża levi 

Jarają mnie patotrapy, to jest paranoja 
Wieczorem odpalam lola i lola 
Jeśli chodzi o pierwsze, to chodzi o grę 
Jeśli chodzi o drugie, to chodzi o dżoja 
Suko zamknij pysk na gaciach mam gnata 
Twoja dziewczyna to jebana szmata 
Jeśli chodzi o ligę, to gram długie lata 
Jeśli chodzi o trawe, to poprostu ją jaram 
Nie zamulam pizdy, nie siedzę na chacie 
Codziennke z ziomami jakieś grube libacje 
Odbieram towar i chowam na gacie 
Suko weź obczaj to będą pato wakacje
Peace yo haha

Pato Wakacje 
Pato trapy 
Nie lubię twojego taty 
Na głośniku słucham maty 
Mówię masz wpierdol 
I już wiesz ze masz tarapaty 
3gklan mstreet collabo
Słuchasz z twoją sunią, jej jest ciagle nas za mało 
Jak odbieram mówię halo
Nie kumasz? To spierdalaj tępa pało
To są mordo pato wakacje 
Ty masz pato, ale na chacie
Ja w wakacje gibon w łapie 
Ty truskawki zbierasz w niemczech 
Ja po wódzie ence pence 
Daj mój numer swej panience yoo

Ej wakacje na morence 
Ona chodzi w bluzie z SB
3gKlan to takie SB
Tylko że na morence
Glock w ręce 
Ence pence, w której dłoni 
Mam emke
W prawej mam szejka
A w lewej zaszetke 
Gdzie jest emka 
Odpowiedz brzmi nie wiem 
Fajne masz ręce 
Pokaż coś więcej hehe
Prada
Drip na nas spada 
UWAGA
Twoja laska to nie Lady Gaga haha
Maskara 
Kiedy z nią skończymy to niech spada 
Ta nuta to sztuka 
Nie siada to wywalaj 
Papa, mówimy tobie papa
Twój tata nie pozwala na spotkania 
Wpadam do niego i mówię mu na faście 
Że to nie są spotkania 



Ani wypady na lansie
Tylko pato wakacje wow
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