
chillwagon, chi22wagoncha22enge - kosmiczny track
nie wierzyli we mnie tak jak w ufo
dzisiaj chcą mi robić zdjęcia, jakby widzieli kosmitę
Dzisiaj eksploruje Ziemie z moja zaufaną grupą
A ty ciągle się zapętlasz jak planety na orbicie

Nie wierzyłeś we mnie tak jak w UFO
UFO /5x
Zerwało nam się łącze
A więc po co piszesz suko
UFO /5x
Nie mam dla ciebie czasu
Bo z moją kosmiczną grupą
UFO /5x
Podbijamy planetę, by coś zostawić wnukom
UFO /5x

Jestem tak jak Pluton, bo chu* kładę na układy
Jeśli słuchasz szczeku to nie mów mi czym rap jest
Pewnie za wolność jutro wyszczekasz się panu władzy
A ja nawet swoich tekstów nie daję nigdy na papier

Mam nadzieje ze to złapiesz, jak ziomale kometę
Nie ma tutaj kosmonauty, a każdy lubi polecieć
Nie jestem Elonem MuSkiem , a hajs rzucam na rakietę
W życiu tak jest nie najłatwiej, tak jak zrozumieć kobietę

Nie mówi ze wersy jak słonce
Że jak je dotykasz to parzy
Nie
Nie mówi ze wersy gorące
Wystarczy ze fani napiszą to z bazy
Jasne mordeczko ze możesz mieć o mnie zdanie
Ale także wiedz to że ja Mars od tyłu na nie

Drodzy Ziemianie mam przesłanie dla was wszystkich
Nie śmiejcie się z bliźnich, którzy by się z was nie śmiali
Nie śmiejcie się z ludzi , co wam nic nie zrobili
Bo karma wróci szybciej niż Juri Gagarin

Nie wierzyłeś we mnie tak jak w UFO
Dzisiaj chcą mi robić zdjęcia jakby widzieli kosmitę
Dzisiaj eksploruje zonę z moja zaufaną grupą
A ty ciągle się zapętlasz jak planety na orbicie

Nie wierzyłeś we mnie tak jak w UFO
UFO /5x
Zerwało nam się łącze
A więc po co piszesz suko
UFO /5x
Nie mam dla ciebie czasu
Bo ze swoją kosmiczną grupą
UFO /5x
Podbijamy planetę, by coś zostawić wnukom
UFO /5x
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