Lilie, Liluw gang
calo noc w lige gra se ze mno sklad
aaaa
to nasz lot tak to robi liliuw gangg
aaaaaaaaaa
calo noc kreci sie tutaj kula (calo noc)
tak to robi liliuw gang
hej
liliuw gang
haaaaaaaa
liliuw gang
haaaaaaaa
gramy pod tym samym logiem
za kulo lili wskoczymy w ogien
u nas 24 na dobe
mapy te same choc championy nowe
nie wazne aram czy aurf
zwiedzimy se razem kazda z tych map
pytasz gdzie toczy sie kula?
kula jest tam gdzie idzie lilia
wielu nam rzyczy upadku i czeka juz tylko na drame
a u nas skille te same
falszywi shaco wyleca za brame
krece ich sobie jak garen u boku mam swoja dame
razem z ekipa wygrywamy razem
czuje ze elder jest po stronie naszej
ej
znowu aram ze skladem
runy mam dobre raczej
za corkim lecimy razem
draven to raczej papier
kazdy tutaj jest graczem
same znajome twarze
pytasz sie czym jest liga to fabryka zjebanych wrazen
wiesz ze kocham moich ludzi
nasze smoki nasze creepy
nasze skile nasze ruchy
naszor durzy naszor durzy
w lige legend to prosi
w lidze legend przeciwnikuw kosi
kaisa wlatuje w kille wiec uciekaj typie bo jej q to ciebie roznosi
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liliuw gang
nie wazne czy to draft
czy aram grany
czy ten allinone
i tak se gramy taki mamy plan
taki vibe to nie jest kpina lili gang jest jak rodzina
i nic juz tu nie uspi nas
hakuna matata

wukong se tu z palka lata
to ciagla podroz dookola kraba
a obok mam kayna warwicka i gnara
i kilka tych rol
i czujemy luz
robimy bum gdy mal skacze w tlum
w lejcie jest szum
gdy grany jest urf
ze skladem rozumiemy sie bez slow
to prosta nauka nikt tu nie szuka po lesie blue gdy kayn wchodzi z buta
Wysłałeś wiadomość Dzisiaj o 17:27
lilia rozdaje sny i to teraz i tutaj
ty sie nie rzucaj bo malphite juz umarl
to nasza grupa
inna od reszty
nikt nie jest gorszy nikt lepszy
w tej grze to nikt juz nie pattrzy na questy
idziemy tam gdzie nas przypisze meczyk
dawne champy nowe skiny
z nimi sie najlepiej czuje
w mojej szafce nie ma rek sai
krecicy nie potrzebuj
lubie gdy w skladzie jest rengar
bo on z krzakow wyskakuje
nowy skin to czasu kwestia
sharda na re roll potrzebuje bo
calo noc w lige gra se ze mno sklad
aaaa
to nasz lot tak to robi liliuw gangg
aaaaaaaaaa
calo noc kreci sie tutaj kula (calo noc)
tak to robi liliuw gang
hej
liliuw gang
haaaaaaaa
liliuw gang
haaaaaaaa
nie musze grac w gierki by miec zryty muzg
z soną ja zawsze zagram jak z nut
nie wazne czy urf aram czy grob
idziemy pod q nie maksuje w
nie idziemy na bot idziemy do gory z nami jest cho gath a z nimi jest gruby
naciskamy e jak kayn wchodze w mury
naciskam se f3 i tancze z natury eeeee
zobacz jak wjezdza zyra
za toba moja roslina
choc tak wiele nas rozni flash za flasha nie jestesmy dluzni
łamiemy platey najwyzsa pora
stoi se teemo i znika mi z pola
taki ma spell to zadna rola
jesli mam pick to kaisa na bota
zaczynalismy od blindow zobacz jak teraz gram drafta
nasza druzyna jest naprawde mocna
a ja to przeciez tej druzyny tata
od riot nikt nic nie dostal za rp czeka zaplata
to nasza banda pozdrawiam kaisa jedziemy na worldsy jak znajdziemy gracza
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