
Icycore, Upload
Jj, onks sulla ny sit vitun kahvia? khkh.. can you do the groooovvvee!? sit mkin, se on D-KinGiii! kaikki pist ny sen vitun koneen kiinni, ei muuten tuu pillua! se on ramooneess! ai on vai? eikun masta ACE!.. noni vittu aletaan paneen

(D-KinGi)
Morjens morjens mits s?
kyl m tiin sulla repee p.
oot liian hyv thn 
sul on pilluakin vhn
et oo tn oo ees tn arvonen
paat mun pn koneen
sekasin taas skoleen
sen jlkeen meen opeen
otan munkki piirakan
laitan sen sisn napaan
lhen silt helvettiin
keitn ittenikin ja reksin
tmn jlkeen otan sormen
ei vais on se john holmes
ei vittu elmkin on
olen brooklynin john
pistn kamalaa setti
en jaksa sun pikku metri
se ei oo ees mikn pitk
lusikka-testi pist pitkks
meinaan seisottaa alkaa
opettajallakin jalkaa
oon varmasti kunnossa
vikaa on oma tunnosssa
voi vittu multa loppu puhti
heheheh sotajarin kuti
t on pattitilanne t
sotajari tykitt
mutta kertoskeen aika
panen perseeseeni paikan
joten hiljaa oon vaikka
pists sit setti soimaan

(kertsi)
kai me ollaan sitten rikki
ei mikn vika tikki
et oo biutifulli
mutta panen silti kullin
sissi olen nytkin hiljaa
rupee kohta joku paneen milkaa
ei oo paljoo paskaa t
D-KINGI TYKITT&quot;&quot;!
(2x)

(punaperse)
ei mutta katos kuka se tll onkaan?
mentskhn viikonloppuna mankilla honkaan
mithn me sil
no en m tir vil
mulla on ainakin pkki kaljaa
olvia vai jotain lidlin ala sarjaa?
kyll lytyy olviaa
paistettas makkaraa
otan mukaan krilli kalaa
en anna roopelle paskaakaaan
vedn kuitenkin knnit
koppa kaljaa ja pnnii
sen jlkeen otan hatkat
meen paneen jos saan vaikka lutkalt
en oo ihan mistn varma
jalka tykitt kun olis joku vamma



ajaks d sittenkin?
ehk niin kuitenkin
mennn ny jo paneen 
mulla alkaa kohta stondeen
en oo mistn vil varppi
mutta kuitenkin oon tervempi kun harpppi
laita ny sit kertsi pstn paneen vittu lintsi
ei vaiden koitaks ny
ehk mulla on siiihenkin syy!

(kertsi)
kai me ollaan sitten rikki
ei mikn vika tikki
et oo biutifulli
mutta panen silti kullin
sissi olen nytkin hiljaa
rupee kohta joku paneen milkaa
ei oo paljoo paskaa t
PUNAPERSE TYKITT&quot;&quot;!
(2x)

hahaaaa.. ei vittu d t homma kusee, VITTU M&quot;&quot;KIN OLISIN NIIN YL&quot;HUUKLI M&quot;&quot;KIN OLISIN NIIN KYLL&quot; M&quot;&quot;KIN OLISIN... vitun vittu.. joojoo
(jotain epmrst rin)
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