
Patolog Sk, Maniurki (banjo)
Kiermana pusta ale znajde na kolejke
Pi&amp;#263; samemu lub do lustra to beznadziejne
Widze panienke ona jest ca&amp;#322;kiem spoko
Gdyby nie kultura powiedzia&amp;#322;bym &amp;#322;ap za mikrofon
We&amp;#378; kole&amp;#380;anki nastepne widze ze s&amp;#261; ch&amp;#281;tne
A niekt&amp;oacute;re lansuj&amp;#261; sie na gwiazdy porno
S&amp;#261; twoje gdy masz pieni&amp;#261;dze tak s&amp;#261;dze
Ze wyrwiesz je na tekst chce byc twoim alfonsem
Ma&amp;#322;a sie postaraj jestem wybredny strasznie
Uwa&amp;#380;aj co robisz ostro&amp;#380;nie z makija&amp;#380;em
Ostro&amp;#380;nie z bluzk&amp;#261; podczas upojnych zabaw
Co bedzie jak starzy sie dowiedz&amp;#261; co ty wyrabiasz
Sexy Girl to tw&amp;oacute;j czas nadszed&amp;#322;
 Jak dla mnie mo&amp;#380;ecie byc bardziej odwa&amp;#380;ne
Zaczyna&amp;#263; temat bez zbednych debat
Przecie&amp;#380; wiecie ze tak trzeba
Blantz pale wje&amp;#380;d&amp;#380;am na balet
T&amp;#322;ok tu taki obijam sie o dupek sraki
Do jednej podbijam i kr&amp;#281;ce na kija
Jedna ju&amp;#380; ugodowa robi mi loda
Po za&amp;#322;atwieniu sprawy kr&amp;#281;ce inne dla zabawy
Jeste&amp;#347; urocza u&amp;#380;ycz mi krocza
Jaka paj&amp;#281;czyna kto cie ostatnio dyma&amp;#322;
Lece pod barek tam czeka dupek pare
Praga ma dzielnica to dziwek okolica
Jest ten klub i ja jestem tu na miejscu
Ze mn&amp;#261; pare dup pieknych jak miss uniwersu
M&amp;oacute;j harem &amp;#322;o&amp;#322; moje ma&amp;#322;e
Kazda talent ma w temacie balet
Tylko sp&amp;oacute;j&amp;#380; na sale jak te niunie ta&amp;#324;cz&amp;#261;
Dawaj cho&amp;#263; pod barek tu leje sie alko
Pij i baw sie zamula&amp;#263; niewarto
Ta&amp;#324;czcie ta&amp;#324;czcie zacznijmy maraton
Skompe ciuchy lato to lubie
Mama powiedzia&amp;#322;a by Ci dziecko wez sie ubierz
A ja m&amp;oacute;wie cho&amp;#263; ze mn&amp;#261; na dom&amp;oacute;we
Wiem &amp;#380;e masz che&amp;#263; sprawdzi&amp;#263; jak bawi si&amp;#281; targ&amp;oacute;wek
To przekozacje bandzo przecie&amp;#380; ty nas dobrze znasz
Do tego mnustwo alko bo to jest Patolog Sk&amp;#322;ad
Leje tylko czyst&amp;#261; w gard&amp;#322;o ziomker kazdy tutaj z nas
Dodaj jeszcze dupe &amp;#322;adn&amp;#261; no i masz
Wjazd na balet z IPT fajnych dup obcinka
Najpierw pije w&amp;oacute;dy sete potem robi&amp;#261; mi drinka
Trzeba znale&amp;#347;&amp;#263; kobiete jest tu kilka sztuk
Rzucam okiem po parkiecie ruda czarna lub ta blond
I tu haa na mnie patrzy zn&amp;oacute;w
Zajebista od twarzy do samych n&amp;oacute;g
Obserwuje teraz jej ka&amp;#380;dy ruch
Wije dup&amp;#261; cud w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak r&amp;oacute;b tak r&amp;oacute;b
Kurwy dziwki szlaufy szmaty r&amp;oacute;ry &amp;#347;winie pindy
Lambady i maniury chce wam zajrze&amp;#263; dzi&amp;#347; do dziury
Wi&amp;#281;c zdejmujcie majtasy 
Wygl&amp;#261;dacie jak kurwy z trasy
Takie czasy m&amp;oacute;wi Mc Mokasyn
Zaraz wam przeoram pizdy szukam samych crazy dyndzli
Przychodzcie do mnie i zdejmujcie spodnie
Wypinajcie dupy pokazujcie cyce
W tym temacie na was licze
Gwiazda bandzo to nie darmowe ranczo
Ca&amp;#322;kiem sympatyczne biusty ale w bani tampom pusty
W chuj jest os&amp;oacute;b imprezka ca&amp;#322;kiem spora
Tak tak tak to jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie ta pora
Zaraz wyrwe se cipeczke bedzie realy crazy wre&amp;#347;cie
Szybka bajerka koksik dropsik



Za minute b&amp;#281;dzie spoksik
Ju&amp;#380; czuje &amp;#380;e nie wyrobie
No cie biore w sw&amp;oacute;j seksowie
Kr&amp;oacute;tka pi&amp;#322;ka szaniec dingo
Bez srzeciwu dawaj dziwko
Pi&amp;#281;c minut pu&amp;#380;niej jest u ciebie lu&amp;#380;niej
Li&amp;#380;esz faje w meskim przedziale robisz doskonale
I nie zdaje mi sie wcale jak wyli&amp;#380;esz mi korale
Ju&amp;#380; mi styka dzi&amp;#281;ki basta umyj z&amp;#281;by to ta jazda
Fuck fuck fuck fuck fuck fuck
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