
Kukon x Magiera, Manekin
Stoję na balkonie
tam gdzie zawsze pale jazz
zajebany ofertami
za naprawdę spory cash
napisała little pony
że jak wpadnie to mnie zje
ale nie chce widzieć suk
dopóki nie leje deszcz
uciekałem głową do naprawdę dziwnych miejsc
tak gdzie nie ma dużych miast
nie ma pustych serc
nie wiem jak to nazwa
bo wiesz ważne żeby bujać z prawda sie
tego nie zabiorą łatwo,
lecz dupy jak Christensen 
wpierdalają kokainę
maja blisko sejf
i właśnie kończy im sie życie
i lecą w disco dance
i lecą w disco dance
i lecą w disco dance
w sumie tak całe życie

moje młode fanki kurwa jak sie bawicie
chce być bogiem dla ciebe
ale nie chce cię widzieć
mam lepsze zycie niż najebac sie w weekend
ale gorsze od ciebie gdy zasypiasz z kocykiem

śpiesz się mnie kochać
nie ma co się winić
nie ma życia w nich
to manekiny
co jest z tobą bb
masz jakiś problem
chcesz odlecimy
to dla mnie niewygodne
głos mi sie plącze
ty płaczesz na linii
pies podsłuchuje
sami się niszczymy
świat mi sie wali
pomóż mi zapalić
wszystko stracone
gramy na pustej Sali
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hej podejdź bliżej
nie chcę cię widzieć



chcesz to mnie zabij
mam jedno życie
mój bóg nie patrzy
twój tez nie widzi
potrzebuje czasu
pocałuj i wyjedź
potężnie basy uderzają w szybę
trap leczy rany
puk-puk czy żyjesz?
spodnie ściągamy, oblałaś sie winem
wchodzi jej mama, widziałem to w filmie
pięknie wyglądasz w takiej misji
i świetnie w tym świetle wyglądają twoje włosy
mam na myśli coś innego niż wszyscy
ale jednak chyba to samo co ty
pięknie wyglądasz w takiej misji
i świetnie w tym świetle wyglądają twoje włosy
mam na myśli coś innego niż wszyscy
ale chyba jednak to samo co ty
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