
P.C.P., Globetrotter
Gdzie noge postawie,Na wyprawie tam si&amp;#281; bawie,W kieszeni blety po trawie ,jade .biore brygade,Na lazurowe czy NevadeDo Rio na parade,Chce posade na HawaiNa Jamai tu nas znali , dwaj biali  przejaraliRastafaraiNa (gieta daj) I dawaj dla pikanteriiL&amp;#261;dujmy na Syberi wczasy z serii lasyTarga mr&amp;oacute;z, kompasy, w &amp;#347;niegu po pasy obracamy litraGra Ulitra na baterie czy to miasto czy dzikie prerieD&amp;#378;wigamy wi&amp;#281;cej zio&amp;#322;a ni&amp;#380; na scenie nak&amp;#322;adu, co r&amp;#261;bneli&amp;#347;my z  BagdaduProsto z Damasadu ,  tak jest dajemy czadu jak Jihadu fanatycyNieznaj&amp;#261;cy granicy, WYTRAWNI MELAN&amp;#379;OWNICYTak! W szak brak hajsu  czasem , wiesz zdobywamy te kase m&amp;oacute;wi&amp;#261;c nawiasemCho&amp;#263;bym w tym l&amp;#261;duje mam mie&amp;#263; basen jak w folderze bo cziwasem portiera namie&amp;#380;ePrzy poke&amp;#380;e w Las Vegas w ko&amp;#322;nie&amp;#380;yk krawaty bym nie laz&amp;#322; lu&amp;#378;no jak i terazPe&amp;#322;en relaks na Bali , kr&amp;#281;cimy felgami a za szybami z palmamim si&amp;#281; uka&amp;#380;e widok ...REFREN:Ale gdzie bym nie by&amp;#322; i nie wiadomo co zdobylNigdy nie zapominam o tym co naprade mam robi&amp;#263;Czasem tylko miejsca kt&amp;oacute;re opuszczam z b&amp;oacute;lem,Melan&amp;#380; globtrotter, dawaj! Odpalaj fure! x2Opuszczam domowe pielesze, wyjazd Oda PotaW kiesze&amp;#324; paszport i tony kwota, otwarte wrota wolna Europa jade!PKP DB KLMFS SC LCF na miejscu jestem zosta&amp;#263; tu chce z pr&amp;#281;dko&amp;#347;ci&amp;#261; ICTegeve orientuje si&amp;#281; co gdzie jak , testuje lokalny stuffW tle dobra muzyka ludzi znam tu i tam hip-hop turystyka kwitnieGlobetrotter zasi&amp;#281;g globalny, raz na piechote raz autostopemBrak forsy na hotel ?? Pla&amp;#380;a wita!Aura jest niesamowita, &amp;#322;oimy dekle z gwinta jedna, druga, trzecia &amp;#347;witaPora jecha&amp;#263; dalej w nieznanePozdrawiam wszystkich tych kt&amp;oacute;rych podczas tych licznych eskapad pozna&amp;#263; mi bylo dane.REFREN:Ale gdzie bym nie by&amp;#322; i nie wiadomo co zdobylNigdy nie zapominam o tym co naprade mam robi&amp;#263;Czasem tylko miejsca kt&amp;oacute;re opuszczam z b&amp;oacute;lem,Melan&amp;#380; globtrotter, dawaj! Odpalaj fure! x2Jedziemy :najkr&amp;oacute;tsz&amp;#261; tras&amp;#261; jak do Indii, Dagama VascoKolej&amp;#261; transport prosto do Amsterdam - miastoPartio specyfik&amp;oacute;w wita rasta zawodnik&amp;oacute;w bez bicykli z Meksyku grzybki,Melan&amp;#380; w mie&amp;#347;cie gdzie podej&amp;#347;cie trze&amp;#378;we jest do gandzi Teraz gdzie budowl&amp;#261; kszta&amp;#322;ty nada&amp;#322; GhaundiW rytmie salsy, pla&amp;#380;a gwiazdy kr&amp;oacute;tko! wino , blondki , p&amp;#322;on&amp;#261; lolki ,  gramy w footballZa 4 zeta brutto bilet no i jestem, pozdrawiam serdecznie tych co ich przywi&amp;oacute;z&amp;#322; fastesNarazie to nie wa&amp;#380;ne ucinamy kwestie z monatanami walizki tam tury&amp;#347;ci respektEkspres DTS szybkie style popatrz ile ...Potem chwile, taryfa mile wita wiza Vi sa vi  Afryka ja skr&amp;#281;cam kolejnego jinksaW miejscu gdzie siedzia&amp;#322; bohater AlchemicaWidok w piersi tej zatyka na dzisiaj dosy&amp;#263; - Baza, holtel Plaza ?? umm.. &amp;#347;piw&amp;oacute;r pla&amp;#380;&amp;#261;Ale nikt nie zwa&amp;#380;aCzas do domu wraca&amp;#263; ju&amp;#380; by wyjecha&amp;#263; zn&amp;oacute;w , jak wpadnie troche kwitu na people do Meksykuczy reggeczymy  w Kingstone ,  po Shanghaju po&amp;#347;miga&amp;#263; sobie ryksz&amp;#261;&amp;#346;wiat jest nasz czas oswoi&amp;#263; si&amp;#281; z t&amp;#261; my&amp;#347;l&amp;#261; , okazje masz bierz przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; i sprawd&amp;#378; to wszystko!!!
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