
DMP, FlyFlyFly
Monaco, Nicea a raczej Bieszczady 
jak jesteś tu obok to wiem że dam rady 
i wiem, że kiedyś razem zwiedzimy Paryż 
ale na razie błądzę po twoim ciele, aTy nie znasz granic

nie lubimy ranić mimo to tak często
dobrać właściwe słowo  jest serio w chuj ciężko

pieprzymy się często spieprzać każemy częściej 
wiem, że stoimy w miejscu ale zmieńmy podejście 

to przeciwności jak woda i ogień, a to dzięki tobie gotuje się bejbe
i nie jakaś chwilowa moda na związek tylko moja pasja często rujnuje nam szczęście

dupy co chcą mój numer to łapcie  nara
choć powiedzą, że super nawet jak karze spierdalać (deeem)

wiem, że to nie pęknie jak czasami szklanki w twoich oczach
kwiatuszku  czemu znowu zasadziłaś focha?

ref:

ODCHODZĘ,ODCHODZĘ ODCHODZĘ OD ZMYSŁÓW 
TWE IMIĘ ZNÓW BIORĘ W CUDZYSŁÓW
STARAMY SIĘ OGARNĄĆ TEN BURDEL 
A LATAJĄ KURWY I TO TROCHĘ SMUTNE

ZNOWU GDZIEŚ TRZASKANIE DRZWIAMI I CZEŚĆ
A POTEM JUŻ SPOKO I TAK ZAWSZE BEJB

NIE BAWI NAS SZTUCZNY UŚMIECH NO WEŹ 
ROBIMY WSZYSTKO BY LECIEĆ 
FLAJ FLAJ FLAJ... 4x

Dupy lubią mnie i spoko niunia bez spiny 
jara mnie tylko muza dlatego dupą kręcą jak winyl
nie mam tutaj czasu dla nich- nara młoda
byłe piorą brudy jak vanisz to była kraksa co Ci czasu nie szkoda?

mają mnie tylko na fotach na moim insta i fejsie 
marudy siedzą na chacie, a odwiedzają galerie 
jakby to ująć moja droga to Ci przejdzie
byłaś nieziemska ale teraz gdy Cie widzę zgłaszam mejdej

wiesz nie obchodzą mnie twoje zderzaki nie przejadę się znowu (znowu)
jesteś gotów tu zawalczyć o mnie bo interesuje Cie mój pokój (pokój)

jak w ciebie wejdę to nie znaczy, że coś wyjdzie z tego 
bo nie zawsze da się ułożyć to jak klocki lego
znajdziesz mnie martwego ale nie martw się o ego 
bo stawiam Cię wyżej niż tego pajaca elooo! 

ref:

ODCHODZĘ,ODCHODZĘ ODCHODZĘ OD ZMYSŁÓW 
TWE IMIĘ ZNÓW BIORĘ W CUDZYSŁÓW
STARAMY SIĘ OGARNĄĆ TEN BURDEL 
A LATAJĄ KURWY I TO TROCHĘ SMUTNE

ZNOWU GDZIEŚ TRZASKANIE DRZWIAMI I CZEŚĆ



A POTEM JUŻ SPOKO I TAK ZAWSZE BEJB

NIE BAWI NAS SZTUCZNY UŚMIECH NO WEŹ 
ROBIMY WSZYSTKO BY LECIEĆ 
FLAJ FLAJ FLAJ... 4x
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