
LWWL, Zwolnij tryb (feat.P
Dzisiaj chce sprawdzi&amp;#263; twoj&amp;#261; wytrzyma&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
chod&amp;#378; do Krzysia kochanie zga&amp;#347;niesz ma&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
zapali&amp;#322;a&amp;#347; we mnie uczucie czuj&amp;#281; si&amp;#281; pewnie
jutro powr&amp;oacute;c&amp;#281; zn&amp;oacute;w kielich nape&amp;#322;ni&amp;#281;
twoje nogi ju&amp;#380; za 15 trzecia
czas p&amp;#322;ynie wolno nie chc&amp;#281; by szybciej lecia&amp;#322;
&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ko baldach i seks przy &amp;#347;wiecach
tego chcesz dam ci zanim stracisz oddech czekaj
zwolnij tryb dla mnie w mig kotku
powiedz dobrze ci jestem ju&amp;#380; w &amp;#347;rodku
ciep&amp;#322;y oddech mrozi zimny dotyk &amp;#380;yj&amp;#281;
te kilka chwil z tob&amp;#261; sp&amp;#281;dzonych szcz&amp;#281;&amp;#347;cia wiele
Skurwysynu rusz g&amp;#322;ow&amp;#261; jak biba nogami dance'owo
z nami par&amp;#281; os&amp;oacute;b pali uciu&amp;#322;any razem gramik o&amp;#322;
wypuszczam dym jak rym opuszczam tym samym
piekielny stres dobrze jest nie wiem kto jest kim
Rada palisz jaram ca&amp;#322;y czas dobry hasz
par&amp;#281; buch&amp;oacute;w masz ga&amp;#322;y czerwone i blada twarz
dobrze znasz mnie, Rada klaszcz nie
R.A.D.A w tle muzyka kt&amp;oacute;r&amp;#261; znasz doskonale
ziom pale to nie nowina wi&amp;#281;c, wi&amp;#281;c jaram dalej z dnia na dzie&amp;#324;
&amp;#380;yj&amp;#281; z dymem puszczam gorzkie &amp;#380;ale
stresa ch&amp;#322;opak dopad&amp;#322; ci&amp;#281; jak nokaut
zio&amp;#322;o tak jak seks obni&amp;#380;a ci&amp;#347;nienia skale
ju&amp;#380; jest ten co mia&amp;#322; gest
kupi&amp;#322; siuwax taki &amp;#380;e mnie klepn&amp;#261;&amp;#322; fest
Rada skr&amp;#281;&amp;#263; i skr&amp;#281;&amp;#263; a po co mam r&amp;#281;ce
gadam wi&amp;#281;cej mniej wi&amp;#281;cej tyle w tej piosence
Tym wszystkim ci zieloni konsumenci
ch&amp;#322;opaki ca&amp;#322;ymi dniami s&amp;#261; zaj&amp;#281;ci
sprowadza ci&amp;#281; to na ziemi&amp;#281; to jak grawitacja
&amp;#322;awka to moja stacja jak orbita
podw&amp;oacute;rko gibon to satelita
wok&amp;oacute;&amp;#322; nas kr&amp;#261;&amp;#380;y za&amp;#322;apa&amp;#263; si&amp;#281; nie zd&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;
kto&amp;#347; zabrak&amp;#322;o paliwa do&amp;#347;&amp;#263;
trzeba dotankowa&amp;#263; wydzwoni&amp;#263; zrolowa&amp;#263;
napi&amp;#263; niech wszyscy b&amp;#281;d&amp;#261; napici
zadowoleni syci o to chodzi
przyjemnie ka&amp;#380;dego zio&amp;#322;o w gard&amp;#322;o drapie
niech bucha z&amp;#322;apie teraz ka&amp;#380;dy z ekipy
5 gram zio&amp;#322;a te [?]
troch&amp;#281; browaru paru ziomali nie od kataru
elektryka nas omija szerokim kr&amp;#281;giem
poza zasi&amp;#281;giem tajgo moto trening
wszyscy skr&amp;#281;cili splifki bongosy
to s&amp;#261; kombosy nieod&amp;#322;&amp;#261;czny element
rap udawki jointy to podstawki
bielizna deser a ja to koneser
[x4]
Zwolnij tryb sw&amp;oacute;j dla mnie
Zwolnij go...
Jestem wariat bo m&amp;oacute;wi&amp;#281; czasem o kurwach
i &amp;#380;ona si&amp;#281; wkurwia i robi si&amp;#281; burda
ej kochanie zwolnij tryb dla mnie
nie ufaj tej pannie ona k&amp;#322;amie na mnie
zwalniam pal&amp;#261; si&amp;#281; setki joint&amp;oacute;w
miasto w&amp;#322;&amp;#261;cza nasz&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#281; od pocz&amp;#261;tku
robi&amp;#281; rap poruszam setki w&amp;#261;tk&amp;oacute;w
setki w&amp;oacute;dki jak serki po p&amp;oacute;&amp;#322;zmroku
budy&amp;#324; ostry latynoski chod&amp;#378;cie do polski
zwalniamy dzisiaj sw&amp;oacute;j tryb na beztroski
dzisiaj uciszam polityk&amp;oacute;w w&amp;#322;adz&amp;#281;
pij&amp;#281; w&amp;oacute;dk&amp;#281; jad&amp;#281; nie prowadz&amp;#281;
hajs to nie kurwa a wi&amp;#281;c go nie pieprze



hajs to powietrze wi&amp;#281;c chc&amp;#281; go mie&amp;#263; jeszcze
1 milion w&amp;oacute;dka tequila sok jest
kogo&amp;#347; taryfa czeka wci&amp;#261;&amp;#380; pod blokiem
minimum to milion zamieni&amp;#281; bilon w bilion
masz jej milion zabierz j&amp;#261; na film jo&amp;#322;
pieni&amp;#261;dze szcz&amp;#281;&amp;#347;cia nie daj&amp;#261; ale jest pi&amp;#281;knie
zwalniam tryb bo si&amp;#322;a jest we mnie
Ty zwolnij tryb kiedy&amp;#347; nikt
o tym nie my&amp;#347;la&amp;#322; spokojnie bit leci
wersem powie ci zwolnij tryb ch&amp;#322;opak
kolejny pi&amp;#281;ciopak buch w p&amp;#322;uco dotar&amp;#322;
ty patrz na kota wie to nawet idiota
projekt to istota PH blokowiskowa
Ch ten materia&amp;#322; nie &amp;#380;adna zawiecha
b&amp;#281;d&amp;#281; dalej swoje jecha&amp;#322; taka praktyka
rymy swoje mam, mam swojego Patryka
to s&amp;#322;owa p&amp;#281;dzika od z&amp;#322;ego daleki
kr&amp;#281;ci z t&amp;#261; grubask&amp;#261; Norek obetnij
Moja maniura musi by&amp;#263; z klas&amp;#261;
musi dba&amp;#263; o siebie musi trzyma&amp;#263; fason
musz&amp;#281; m&amp;oacute;c kr&amp;#281;ci&amp;#263; jointy u niej na brzuchu
nale&amp;#380;&amp;#281; do leniuch&amp;oacute;w nie przewidzisz moich ruch&amp;oacute;w
nie odpuszczam buch&amp;oacute;w puls trzymam r&amp;#281;k&amp;#261;
tempo, tempo poka&amp;#380; co masz pod sukienk&amp;#261;
nie daj si&amp;#281; tym s&amp;#281;pom co na ciebie pal&amp;#261; t&amp;#322;usto
sp&amp;oacute;jrz w lustro ty na relaks zas&amp;#322;ugujesz
nie wiesz co to wolno&amp;#347;&amp;#263; p&amp;oacute;ki tego nie stestujesz
chcesz to ci pomog&amp;#281; wybierzemy dobr&amp;#261; drog&amp;#281;
zwolnij tryb sp&amp;oacute;jrzmy w sw&amp;oacute;j w&amp;#322;asny hit
bawmy si&amp;#281; d&amp;#322;ugo niech nastanie blady &amp;#347;wit
[x4]
Zwolnij tryb sw&amp;oacute;j dla mnie
Zwolnij go...
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