
Fandango Gang, Ej Gal
Ej gal ja widz&amp;#281; jak twe cia&amp;#322;o l&amp;#347;ni
Ruszasz biodrami, tw&amp;oacute;j ruch b&amp;#322;ogos&amp;#322;awi mi
I ja wiem kto dzisiaj ci si&amp;#281; przy&amp;#347;ni
Budi Baj Baj Baj Baj Baj Baj
Specjalnie dla ciebie dzi&amp;#347; Fandango Gang
M&amp;oacute;j tw&amp;oacute;j nasz rytm dobrze znany
Ten moment ta chwila ten czas jest nam dany
Ty seksu attache, ja mi&amp;#322;o&amp;#347;ci dyplomata
To co we mnie obudzi&amp;#322;a&amp;#347; to prawdziwy szatan
Ruszasz biodrami wype&amp;#322;niona m&amp;#261; pulsacj&amp;#261;
Wulkanem jeste&amp;#347;, to jest faktem, to jest racj&amp;#261;
Nie ma o czym, nie ma po co, nie ma jak dyskutowa&amp;#263;
Dla ciebie dzi&amp;#347; tytu&amp;#322; rozkoszy kr&amp;oacute;lowa
Wi&amp;#281;c chod&amp;#378;, nie b&amp;#261;d&amp;#378; taka niewinna
B&amp;#261;d&amp;#378; dzisiaj wyuzdana i perwersyjna
Ma&amp;#322;a masz to
Czego ja w&amp;#322;a&amp;#347;nie potrzebuj&amp;#281; najbardziej dzi&amp;#347;
Ma&amp;#322;a masz to
Co mnie rozpala, widz&amp;#281; to z dala czym ca&amp;#322;a sala brzmi
Ja chc&amp;#281; tego wi&amp;#281;cej
I nie my&amp;#347;l, &amp;#380;e tak szybko si&amp;#281; zniech&amp;#281;c&amp;#281;
Za wzrokiem zaraz id&amp;#261; moje r&amp;#281;ce
Nape&amp;#322;niasz dzisiaj moje &amp;#380;ycie sensem
Ty wiesz, nie b&amp;#281;d&amp;#281; si&amp;#281; broni&amp;#263;
Nie jestem takim typem co stroni
Wi&amp;#281;c zdaj si&amp;#281; dzisiaj nie&amp;#347;&amp;#263; mojej d&amp;#322;oni
Ja nie chc&amp;#281; ju&amp;#380; d&amp;#322;u&amp;#380;ej ci&amp;#281; goni&amp;#263; nie, nie, nie, nie
[x2]
Ej gal ja widz&amp;#281; jak twe cia&amp;#322;o l&amp;#347;ni
Ruszasz biodrami, tw&amp;oacute;j ruch b&amp;#322;ogos&amp;#322;awi mi
I ja wiem kto dzisiaj ci si&amp;#281; przy&amp;#347;ni
Bo ja widz&amp;#281; jak wok&amp;oacute;&amp;#322; ciebie parkiet wrze
A po g&amp;#322;owie chodzi ci ta jedna rzecz
Bo ja czuj&amp;#281; jak wibruj&amp;#281; powietrze kt&amp;oacute;re wok&amp;oacute;&amp;#322; ciebie wiruje
Tylko po to &amp;#380;eby wci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; mnie
Ej ty dobrze wiesz, &amp;#380;e to Fandango Gang
A dziewczyny chc&amp;#261; nas w domach gdy ko&amp;#324;czy si&amp;#281; balanga
&amp;#346;nimy im si&amp;#281; od wieczora a&amp;#380; do ranka
Chc&amp;#261; Basa i Miuosha, a nie Krzysia i Janka
Chc&amp;#261; tych przy majkach tych wysokich Nike'ach
W ciuchach od sponsora, bez fryzur z teleranka
Tych co podpal&amp;#261; parkiet, co podnosz&amp;#261; innych r&amp;#281;ce
Tego wieczoru chc&amp;#261; od &amp;#380;ycia czego&amp;#347; wi&amp;#281;cej
To dla wszystkich tych dziewczyn, kt&amp;oacute;re dzi&amp;#347; przysz&amp;#322;y tu
Zobaczy&amp;#263; jak przy naszych wersach p&amp;#322;onie klub
To dla tej, kt&amp;oacute;ra ma t&amp;#261; energi&amp;#281;
Wie czego chce i wie jak to we&amp;#378;mie
Baby to Fandango Gang i SiwyDym
Wszystko co wstydliwe w tobie my dzi&amp;#347; rozwalimy w py&amp;#322;
I nie mo&amp;#380;esz dzi&amp;#347; przyj&amp;#347;&amp;#263; tutaj sama
Kole&amp;#380;anki, kt&amp;oacute;re maj&amp;#261; nas w planach
We&amp;#378; i niech paruje z nich seks tu na parkiecie
Zdejmij bluzk&amp;#281;, poka&amp;#380; pupcie chc&amp;#281; dzi&amp;#347; z tob&amp;#261; tu odlecie&amp;#263;
Ej, id&amp;#281; o zak&amp;#322;ad, &amp;#380;e masz t&amp;#261; gor&amp;#261;c&amp;#261; krew
Tego wieczoru chcesz us&amp;#322;ysze&amp;#263; jedn&amp;#261; rzecz
[x4]
Ej gal ja widz&amp;#281; jak twe cia&amp;#322;o l&amp;#347;ni
Ruszasz biodrami, tw&amp;oacute;j ruch b&amp;#322;ogos&amp;#322;awi mi
I ja wiem kto dzisiaj ci si&amp;#281; przy&amp;#347;ni
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