
Paris Platynov, Hotelowy Freestyle
[Freestyle 1]
Elo, Elo
Stary leży najebany na wersalce
Stara trze ser sobie tu na tarce
Twój stary kręci się jak bęben w pralce
Rozjeżdżam se kurwy
Wszystkie płaskie jakbym jechał sobie walcem
Wjebałem sie tutaj tańcem
Twój stary jest obsrańcem
Robie zygzak po zarzyganej kurwa klatce
Potem ujebane palce
Cały plan napisałem sobie tu na kartce
Twoja stara niesie pierogi se w siatce
Elo Elo 3 2 0
Kurwy fakery tym co się tutaj śmieją
AM Drzwi, AMG
Twoja stara kurwa kręci dupą jak napęd DVD
Ona o mnie tutaj śni
Twój stary wypierdala przez okno
Elo kurwy mokną
Lubie kurwy, lubię samotność
Elo Elo strimek na facebook'u
Twój stary napierdala z łuku
Hokus pokus czaruje sobie czary
Twoja stara robi sobie botoksem wary
Elo Elo freestyle raz dwa trzy
Houdini znikasz ty
Siema kupiłem sobie volkswagen'a passata
Twoja stara kurwa przypomina mi tu skrzata
Elo pokazuje ci starego kurwa na latawcu
Siemanero

[Freestyle 2]
Szubudubudubu wchodzi dupa ci przez drzwi
Twój stary...

Dzwonie se na kurwe z roxy
Twój stary ma fajne...

[Freestyle 3]
Dobra lecimy
Dobra temat rzeka ej
Leci temat rzeka. *Whooop*
Od starego dostajesz tu lepa *Whooop*
Patrz jak drwa mi tu powieka *Whooop*
Okej raz raz
Temat rzeka jak wisła
Twoja matka jest zwisła
Twój stary to jest szympans szympans
Twój stary pompuje banany elo
Twój stary jest tak stary że jest jebany

[Freestyle 4]
Puk Puk twoja stara puka mi do drzwi
W 4-lata robie chate no i AMG
Skurwysynu kto tu o mnie śni
Twój stary widział mnie w MTV albo w TV
Hihihihi Obserwuje mnie CCTV
Twój stary kurwa jest w TT albo w CT
Dobra jeszcze raz elo dobra okej dobra
Jestem raperem kurwo i tu nie mam nic
Nawet styl...

[Freestyle 5]



W bani mam nowe te teksty
Pierdole gucci i ten Flexyn
Twój stary tu idzie do orkiestry
Mam problem z startym eskry

[Freestyle 6]
Ej, w bani non stop flexyn
Ej, pisze non stop teksty
Ej, nie porównuj mnie do jakiejś spedalonej beksy
Wow, robię sobie flow
Don Kulon ale przy nim tutaj sos
Wielki nos gucci hugo boss
Twoja stara mówi do mnie o mój boś
O mój gość fajny gość
Twoja stara w karpiu ość

[Freestyle 7]
Ej, mordo diamentowe wiertło się tu wkręca
Dostaje bicik na youtubie od doktora pelca
Twoja matka..
No znowu się zaczyna nie nie ja nie moge o niej gadać ej
To nie będzie freestyle o twojej matce
Zmieniam kurwa styl w swojej gadce
To nie będzie styl
Nie to nie będzie gadka o twojej matce kurwa
No wszystko się pierdoli

[Freestyle 8]
Obiecuję nie nawinę już o starym
Który pije tu browary
Elo jestem na to już za stary
Dwa siedem jebany twój stary

[Puenta 1]
Dostałem właśnie mefedron od pani Klary
No i kto wjeżdża?
Właśnie no to teraz patrz to
Elo Elo
Jak zrobiłeś coś złego to spodziewaj się tu kary
Wjeżdża z pasem kto ?
Twój stary twój stary twój stary twój stary twój stary
Twój stary twój stary twój stary
Wjeżdża twój stary

[Freestyle 9]
Dobra płyta o rodzicach nagrywana
Elo Elo
Jak zrobiłeś coś złego to spodziewaj się tu kary
Wjeżdża z pasem najebany Tw-Twój stary to twój stary
To twój stary to twój stary
Ej Ej Ej
Uśmiechnij się mordeczko nie bądź już taki nieśmiały
Łączy nas wszystko jedno że mamy najebanych starych
Najebanych najebanych starych ej najebanych najebanych starych
Mi też gadali że mam za krótkie tu gacie
Ale zgadnij po kim je mam
Po tacie skrt po tacie po tacie po tacie po tacie
Dobra już chuj z tym

[Freestyle 10]
Elo, Wariacie
Skrt Skrt Skrt
Elo, Elo, Elo Elo Elo
Wow nawijka o starym jest już tu przeorana
Więc wjeżdża twoja stara, twoja stara *Praa*



Twoja stara, twoja stara *Praaaaaa*
Elo, Elo Elo Elo
Ona trze ser gdzie? na tarce
Stary sobie jedzie gdzie? Walcem O walcem
Twoja stara jest w umywalce
Kąpie się w umywalce
Elo właśnie tak stary

[Freestyle 11]
Miałem ziomeczka stary się tu nad nim znęcał
Miałem ziomeczka dostał od starego merca benza
Benza benza benza benza benza benza benza benza
Miałem ziomeczka który rzucał za trzy w kosz
Miałem twoją starą która mówiła tu o bosh
O bosh o bosh o bosh o bosh o bosh o bosh o bosh
I Pierdolneło twój francuski styl
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