
Natsu World (Natsu), NETERNAL
NATSU
Natsu to już nie ta sama boss bitch
XXX zoba, to mój trzeci team
Natsu World, u stóp mam cały świat
Kobieta z planety Wenus z Dubielem na płatkach

SEBA
Seba, działam na nią jak otwieracz
Nie będziesz moją bibi, mogę cię najwyżej ..
Liść jak Smith kiedy gadasz na rodziny temat
Lepiej pilnuj swojej laski, kiedy idę w melanż

PAULINKA
Melanż generalnie toczę cały czas
Za każdego obecnego walę szot na raz
Jak się prujesz, wyjaśnimy to na MMA
Poznaj definicję słowa Bestie a nie Przydupas

BOSKI
Tu wasz operator boski, moją pasją fotki
Głowa pełna rozkmin, nie popieram działań Rosji
Kręciłem drugi team, wrzucam nową dziarkę
Plików nowy transfer, uważam z kim tańczę

ALA
Ala, drama queen ale kochana
Wjeżdżam w zakręt bokiem, adrenalina mnie jara
Za mój bitch face mogę dostać Oskara
Tata DJ, kluby, bale odkąd byłam mała

REFREN (NIKOLKA)
Nowe crew, nowa chata, wspólne akcje i balet
Muzyka za głośno gra jak u nas nie słyszałeś
My w obliczu marzeń, damy radę z każdym przypałem
Zaczynamy nowy projekt, lepiej późno niż wcale

Mamy melanż, melanż, melanż
Codziennie zaproszenia w DMach
Toczę melanż, całą dobę melanż
Piję więcej niż twój wujek na weselach

PSYCHOLKA
Psycholka jak Beyonce
Dbam o swoje finanse
Grałam kiedyś w kosza, teraz ja rozdaję kosze
To nie projekt X, a największy melanż w Polsce

NIKOLA I NICOLA
Dwie Nikole, piękne, no bo małe
Nie gadali ze mną w szkole, a teraz chcą wbić na balet
On chce być moim Daddy’m
Wychowana przez mamę
Jak księżniczka z Disney’a, uczę się i mam zajawę
Cisnęli mnie za karnację, Polska Zendaya, 
chciałbyś zarzucić sieć ty nie jesteś Peter Parker 
On mi drink daje i chce robić ze mną jakieś dziwne akcje
Ile ty masz lat?
Hehe, siedemnaście

DOMINIK HENNE:
Rrr, Pow
Dominik Henne
Zostawię ci w zębach już nie tylko cegłę
Dziewiąty członek Team X, byłem z nimi wszędzie



Chcę SOS czyli pengę nie mayday

PIETRAS
Nie osiadam na laurach i to żadne Warsaw Shore
Jeden dzień z nami i lecisz na SOR
Co dzień robię papier, coś jakbyś oglądał La Casa De Papel
Więc mów do mnie El Profesor

REFREN (NIKOLKA)
Nowe crew, nowa chata, wspólne akcje i balet
Muzyka za głośno gra jak o nas nie słyszałeś
My w obliczu marzeń, damy radę z każdym przypałem
Zaczynamy nowy projekt, lepiej późno niż wcale

Mamy melanż, melanż, melanż
Codziennie zaproszenia w DMach
Toczy melanż, całą dobę melanż
Piję więcej niż twój wujek na weselach
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