
E V x BarTie, SMS (feat. Tripl3)
Mówiła ze długo czekała pod klubem
Jeśli jest ci zimno, to kur* się ubierz
Jestem z chłopakami, świętujemy milion
Chciałem ci go oddać, a się okazałaś dziwką
Czarne ciuchy i tak się wyróżniam w tłumie
Robię siano, no bo robię to co umiem
Ty na bani do stołu podaję czystą
Dodała na snapie, pokaże jej co to hip-hop

Ona wie ze patrzę w gwiazdy, kiedy pisze do niej sms
Jestem poza miastem
Dzisiaj w nocy gramy koncert
Mała nie zrozumiesz
Moje życie pojebane jest
Ledwo widze ekran, tą podskakującą droge

znów nie odpisałem
odczytane: jadę sls
Przestraszona płaczesz mała
Ja nigdy nie zwolnię
W kieszeni mam fajki
Parę gramów
Parę wspólnych zdjęć
Jestem zimnym chujem
Chociaż ogrzewa mnie Mancler

Ona widzi gwiazdy
i pokazuje wszystko
lecimy nad miastem dzisiaj wylewa szybko
suko to nie fajne się okazałaś dziwką
jeden dzień to za duzo teraz
ona widzi gwiazdy
i przewiduje przyszłość
byłem tu przyjazdem i zaliczyłem pitstop
ona widzi gwiazdy se zażyczyła milion
jeden wers o niej spiewa cały tu

Ona wie ze patrzę w gwiazdy, kiedy pisze do niej sms
Jestem poza miastem
Dzisiaj w nocy gramy koncert
Mała nie zrozumiesz
Moje życie pojebane jest
Ledwo widze ekran, tą podskakującą droge

znów nie odpisałem
odczytane: jadę sls
Przestraszona płaczesz mała
Ja nigdy nie zwolnię
W kieszeni mam fajki
Parę gramów
Parę wspólnych zdjęć
Jestem zimnym chujem
Chociaż ogrzewa mnie Mancler

wha wha what can i fly in
jestem tak wysoko ze słońce mnie pali
odpal mnie to polecimy na fali
pierdolone tsunami
wha wha what can i fly in
jestem tak wysoko ze słońce mnie pali
odpal mnie to polecimy na fali
pierdolone tsunami

Wiesz wiesz wiesz wiesz chciałem tylko życia bez kmin



ale ona ma ciało tej jebanej modelki
A te jak gwiazdy daje mi na zmiany
good good b treat
Myślałem ze chciałem cie tylko na chwile
A wreczyłem sobie w tym samym momencie w koncu bilet do tych jebanych emocji
Wiec wychodze to sprobuje i wysylam milion pierdolonych wiadomosci

Ona wie ze patrzę w gwiazdy, kiedy pisze do niej sms
Jestem poza miastem
Dzisiaj w nocy gramy koncert
Mała nie zrozumiesz
Moje życie pojebane jest
Ledwo widze ekran, tą podskakującą droge
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