
Massey & Peja, Ej 
Ej bejbe ej &amp;#322;ania
jeste&amp;#347; dobr&amp;#261; sztuk&amp;#261; do wydmuchania
Ej kotku we&amp;#378; walory poka&amp;#380;
bo na moje oko niez&amp;#322;a z ciebie foka
Ej bejbe ej &amp;#322;ania, 
jeste&amp;#347; dobr&amp;#261; sztuk&amp;#261; do wydymania
ej kotku poka&amp;#380; walory
bo na pukncie dobrych cipek jestem chory
1. Ej dziecino siemasz dziewczynka
Cicha woda, cnotka niewydymka
Pozna&amp;#322;em Ci&amp;#281; mo&amp;#380;e ze dwa dni temu
zaliczona, odhaczona nie by&amp;#322;o z tym problemu
Pytasz czemu w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak kobiety traktuj&amp;#281;?
Bo zapach dobrej cipki z kilometra poczuj&amp;#281;
Wi&amp;#281;c testuj&amp;#281;, eksperymentuj&amp;#281;, kolekcjonuj&amp;#281;
Mam sex-foto album, a tam zaliczone niunie
si&amp;#281; wij&amp;#261; a&amp;#380; je gdzie&amp;#347; uk&amp;#322;uj&amp;#281;
tego nie wiem,
mistrz bara bara po nim przej&amp;#261;&amp;#322;em sched&amp;#281;
Romantyczny Wiede&amp;#324;, na chuj to wol&amp;#281; w domu
&amp;#321;ap bejbe za kabel i &amp;#347;piewaj do mikrofonu
Nie zamierzam zej&amp;#347;&amp;#263; z tronu, tu moje miejsce
Cipki, cipki, chc&amp;#281; tego jak najwi&amp;#281;cej
Wiesz rasowy kot jednej dziury nie pilnuje
Zalicz chinke, murzynk&amp;#281;, turczynk&amp;#281;, b&amp;#261;d&amp;#378;...
Wtedy poczuj&amp;#281;, &amp;#380;ycie jest sensowne
Codziennie inna dupa rozpina Ci spodnie
One maj&amp;#261; na to wszystko tzw. motywy
Robi&amp;#261; najlepsze lody w fabryce algidy
Zadowolony, szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy, po co z pann&amp;#261; na sta&amp;#322;e by&amp;#263;
alfonsem jal sloob tego chcia&amp;#322;em
mie&amp;#263; najlepsze dziwki, by&amp;#263; pragnieniem wszystkich
mie&amp;#263; na te pizdeczki...
wi&amp;#281;c pozdro dziwki
nie wa&amp;#380;ne pogoda, te pnij si&amp;#281; w strzelb&amp;#281;
zmiksuj&amp;#281; Ci pieroga
Ref. Ej bejbe ej &amp;#322;ania...
2. Beatka, m&amp;#281;&amp;#380;atka, studentka, s&amp;#261;siadka
Asia, Kasia, Barbaram Dagmara
Czyja&amp;#347; c&amp;oacute;rka, czyja&amp;#347; stara ka&amp;#380;da szpara
prostytutka, rozw&amp;oacute;dka, ka&amp;#380;da moja ofiara
And&amp;#380;elika, Dominika, ..., Karolcia
Alicja, Patrycja, wszystkie pchaj&amp;#261; si&amp;#281; na bolca
Danka, Bianka, Iwona Aldona Lidka Edytka
pot&amp;#281;&amp;#380;ne wymiona
Aneta, &amp;#379;aneta, Eustacha, Arleta
Nie wa&amp;#380;ne imiona, chc&amp;#281; lata&amp;#263; po kobietach
Karolina, Kinia, chc&amp;#281; urabia&amp;#263;, wykminia&amp;#263;
Ma&amp;#322;gorzata, Beata i cycata Renata
czy dupiata, czy nochata, 
chuj nie wa&amp;#380;ne cipka cipk&amp;#261;, byle nie by&amp;#322; to pasztet
Wiesz, nie schodz&amp;#281; poni&amp;#380;ej jakiego&amp;#347; poziomu
Chc&amp;#281; twoj&amp;#261; broszk&amp;#281;,
Ch&amp;#322;opaka? To ty masz w domu
Tw&amp;oacute;j tata ci powiedzia&amp;#322; trzymaj si&amp;#281; od niego z dala
On przetrzepie ci dupsko, bo gotuj&amp;#261; mu si&amp;#281; jaja
Ty tez tak wygl&amp;#261;dasz, jakby&amp;#347; by&amp;#322;a ca&amp;#322;kiem wdziana
Dam se g&amp;#322;ow&amp;#281; uci&amp;#261;&amp;#263;, &amp;#380;e ukl&amp;#281;kniesz na kolana
i, &amp;#380;e ca&amp;#322;y sprz&amp;#281;t poch&amp;#322;aniasz, twoja cipka te&amp;#380; poch&amp;#322;ania
Sex to twoja mania, jeste&amp;#347; suka a nie niania
Poci&amp;#261;g do ruchania, klepa&amp;#263;...
on widzi sens &amp;#380;ycia w niepoprawnych zachowaniach
dlatego, ej &amp;#322;ania kocham sex i to bez &amp;#263;pania
Sex jest narkotykiem ty b&amp;#261;d&amp;#378; czysta do kochania



od dziej&amp;oacute;w zarania w tej muzyce rzecz&amp;#261; wa&amp;#380;n&amp;#261;
czy dasz mi swojej dupy, bo to opcja jest powa&amp;#380;na
cz&amp;#281;sto do&amp;#347;&amp;#263; odwa&amp;#380;na, chc&amp;#281; za&amp;#347;piewa&amp;#263; ci jak bitas
Jeste&amp;#347; bardzo &amp;#347;mia&amp;#322;a, chcia&amp;#322;bym z tob&amp;#261; dzi&amp;#347; prze&amp;#380;ywa&amp;#263;
mega orgazm
wybacz, ale nie kupi&amp;#281; kwiat&amp;oacute;w,
by&amp;#322; tylko kiosk ruchu, dokona&amp;#322;em gumek zakup
Dojrza&amp;#322;a nie dzieciaku naubli&amp;#380;am Ci, jak Too Short
b&amp;#281;d&amp;#261;c tak w tobie, szeptam Ci sto spro&amp;#347;nych g&amp;#322;upot
nasapie Ci w ucho, my&amp;#347;l&amp;#281; &amp;#380;e wytrzymam d&amp;#322;ugo
Lubie pisa&amp;#263; te kawa&amp;#322;ki to zaprawa na sucho
Wi&amp;#281;c moja pi&amp;#281;kna suko, chod&amp;#378; do mnie, we&amp;#378; si&amp;#281; rozbierz,
Zdejmij moje spodnie
We&amp;#378; go w r&amp;#281;k&amp;#281; cudownie
jak dotknij gdzie chcesz
no wiesz, ul&amp;#380;y&amp;#322;o mi to seksistowski styl 
cool king
Ref. Ej bejbe, ej &amp;#322;ania...
Moje dziwki, moje dziwki
Moje suki moje suki
Moje dziwki, moje dziwki
jeba&amp;#263; dziwki, wszystkie suki...
jebane suki, w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak
i te kobietki, i te podnietki, i te minetki...
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