
Kajman, Poci
Daj procentową mani to non ziomale ta pogoń za kasą sprawiaże to łączy nas razem za kasę daje nam pstrowystawiam łapę a ty płać sukinsynubo na rapie chuja się dorobisz ziomuśnie jeden się buja bagaże gra w tokujuż ktoś ich szuka chcieliby mieć spokójale nie znaleźli szczura co się czaił w mrokuhahaha wciskają kamyk zielonysiadamy dane przepuszczamy mamy wszystko gdzieślecz chamy śmierdzą nędza krzyczą pchamy się więcdamy uciekają a ja z nimicześć nie mam kasy w drugiej klasieale nie poddam się pociąg długi jest moje długiteż być bogaty chcę, chcę mieć piter w chuj lubię wieszw nim same stówy bilon gubić[x2]To jest ten pociąg z forsąktóry tu robi uu uujadę przed siebie prostozarobić parę stów, stównie każdy ma ochotę wziąć cię na swój fotelbo za taką flotę masz swój doma ty gość się zastanów lepiej kto tu kogo ciągnieczy pociąg ciągnie ciebie czy też ty pociąg ciągnieszja sam nie wiem ale siedzę wygodniei patrzę przed siebie jak czas mija za oknemi słyszę szum ej i widzę dym ejciągnie się tłusty szum od metra szyn ejdla mnie każdy to wróg chodzi o biznesbo kto ma system zarobi cyfręWiem pierwsza klasa sztuki na obcasach do pasato już nie ten sam [?] gdzieś hajalbo w tych czasach pozmieniało się dzieciakumam w rękawie asa a w kielichu bardzo stary napójinnych dramatów ziomuś karta rozdananie mam czasu swego hajsu komuś za darmo dawaćwiesz chcesz to wysiadaj wiesz ja chce zarabiać cashto stara zasada jest nie ma co się poddawaćtak nie wypada powstanie biedy jest bliskoludzi w [?] do celu chce dobyta szybkoa pociąg musi mieć równowagę bo dusi sięwyrzuci cie naprawdę więc zwróć uwagę na piski ejco masz to bierz i tak nie lubisz mnie ziomczasem tak jest to plik idę na miliona reszta dalej wali w obsady szalet tustara się sprawę załatwić na kolejnej stacji[x2]To jest ten pociąg z forsąktóry tu robi uu uujadę przed siebie prostozarobić parę stów, stównie każdy ma ochotę wziąć cię na swój fotelbo za taką flotę masz swój doma ty gość się zastanów lepiej kto tu kogo ciągnieczy pociąg ciągnie ciebie czy też ty pociąg ciągnieszja sam nie wiem ale siedzę wygodniei patrzę przed siebie jak czas mija za oknemi słyszę szum ej i widzę dym ejciągnie się tłusty szum od metra szyn ejdla mnie każdy to wróg chodzi o biznesbo kto ma system zarobi cyfrę
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