
Nowator, Elegancko
Na raz na dwa na dwa i na raz Podnieś ręce w górę nikt nie mowi pass O ce be o ce be o co cho Jak tutaj jest - elegancko Na eN na Wu na Te i na eR Wiesz kto tu jest - eNWuTeeR o ce be o ce be o co cho Jak tutaj jest - elegancko Elegancko dzisiaj mam to jak bliżniaczki w reklamie Shampo wam to dam to Tamto owanto najnowszy model biore to auto aha no ta eta beta gaz do dechy Zegar dwuseta nikt nie zwleka to mój etap otworzyłem okno wyjebałem peta Ze mną kobieta a jak to proste hajs hajs leci kurwa na forsę w walizce dolce O ce be miało być elegancko no to chyba tak jest fest na fest to nie żaden test Od E do O właśnie tak - elegancko - duże zmiany duży obrót do poprzedniej myśli Powrót już na chacie kąpiel w pianie witam panie dobre granie na ekranie TV Na adapterach V.I.P płytę cofa cofa płytę elegancko bity syte Na raz na dwa na dwa i na raz Podnieś ręce w górę nikt nie mówi pass O ce be o ce be o co cho Jak tutaj jest - elegancko Na eN na Wu na Te i na eR Wiesz kto tu jest - eNWuTeeR O ce be o ce be o co cho Jak tutaj jest elegancko Patrz ta lala sialalala niezła hala Vualalala to nasza sala do fiesty cała spoko Bajer ze mną dziś multiplayer moje crew bawi się ze mną tu gul gul dawaj na full Gul gul dobra zmiana ról - elegancko - procentowy bój nie ma nie ma Dziękuje na razie się bawię dzisiaj melanżuje do samego rana aż zrobi się jasno Słyszałeś Abradab nasze jest miasto zapierdalam jak na oleju Castrol sprawdź to Właśnie masz to szybkie tempo wzrasta tętno słodka chwila aj-idylla Beztrosko jest tu nie wąsko excellent kolejny patent za ten czas chwycił za Mic"a Dobry bit leci dobry bit pyka jakie to uczucie gdy się bawisz przy nucie Dzisiaj tysiąc uciech jeszcze tutaj wróce NA RAZ NA DWA NA DWA I NA RAZ PODNIEŚ RECĘ W GÓRĘ NIKT NIE MÓWI PASS O CE BE O CE BE O CO CHO JAK TUTAJ JEST - ELEGANCKO NA EN NA WU NA TE I NA ER WIESZ KTO TU JEST ENWUTEER O CE BE O CE BE O CO CHO JAK TUTAJ JEST ELEGANCKO.
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