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ziomali więcej niż wielu
w portfelu jest git
bo wiecznie coś na celu
jeżeli cie wkurwia ten relaks przyjacielu
to chuj ci na łeb
ziomali więcej niż wielu
w portfelu jest git
bo wiecznie coś na celu
jeżeli cie wkurwia ten relaks przyjacielu
to chuj ci na łeb

dzisiaj jeszcze tańczę
jutro jeszcze tańczę
5 gram
5 liter z bouncem
Uliczna banda z patalansem
Jak to skur* którzy wiedza jak zakręcić ciałkiem
1, 2,1 czy to się nagrywa
Bo mam prawie tak grubo
Że nie wiem jak się nazywam
I na Tinder znowu pisze jakaś cizia
Wiec szybko się zawijam, na ons wbijam

Młody Ryszard Kalisz z kielonem w chu* walisz
To tam są drzwi
Wyjdź z ziomalami
UNDADA zawsze na fali
Ja znowu pod stołem
Potem taśmę z zerwanym se przewinę wieczorem
Lej banie jeszcze nie wiem dzisiaj gdzie wstanę
Czy uberem czy hulajką na jamę
Czy przedłużane na trzecią zmianę
Jest chlane u chu* co będzie dalej, bounce

Proszę państwa
Paweł bedzie skaka
Mamy tuta z metr 50
Kurwa jest wysoko, nie?
No jest wysoko
Honorata na bolidzie
To jzu się kameruje
Jego stan techniczny
No jest kurwa wysoko
Proszę państwa
Same szimanochu lolo
Dzwońcie pod 0-700
Na wi-fi phone

Nie wiem ile razy chlałem na krzywy ryj
Dlatego kiedy mam ot stawiam
Nie wiem ile razy wciągałem ten siwy dym
15 ryjów do palenia
To za duża dostawa
Nie wiem ile razy chlałem na krzywy ryj
Dlatego kiedy mam ot stawiam
Nie wiem ile razy wciągałem ten siwy dym
15 ryjów do palenia
To za duża dostawa

Słowo klucz
To jest gruby bounce
Chcieć to móc, wiec już nas znasz
Chupa chupacabras
Sprana sprana czapka



Ładuje mi się jazda
Zgrana paka i paczka
Tu Mama relaksa
Wiec się przyzwytaj
Odmuli nas zaspa
Jak chcesz to ptaj
Jak chcesz to dawaj
I wbita na bita
Wesele zmielone, do zo na poprawinach
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