
PCP, Grooby melan
&amp;#346;wiat Hip Hopu czy niedziela na bielanach karuzela 
Gooby Melan&amp;#380; przy ostrych decybelach 
Z fury, dupy napierdala z bit-upy ooo....owijane flo 
PCP bombarduje kluby, pro wipija zaraz, zaraz si&amp;#281; nawija 
Klamk&amp;#281; omijam do mi ludzi s&amp;#322;yszy t&amp;#322;um, przy basetek klapu BUM!!! 
Wito ni stad zapach to hiper t&amp;#322;um 
Ejjj...DJ daj na FULL jest tutaj dzisiaj Ero, parkietu klub, walki stylem wymiata 
GOSI !!!- co jest !!! tu labatata, kto&amp;#347; dzwoni ze wolna chata dawaj tu MACHA !!! 
Twa noc pe&amp;#322;n&amp;#261; wra&amp;#380;e&amp;#324; 
Dyskoteki, nocne kluby, znajome g&amp;#281;by 
Dudni&amp;#261; bassy, b&amp;#281;bny, &amp;#380;ycie pe&amp;#322;ni nie jeden tutaj lokaj 
Lasu nie zb&amp;#281;dnych, wra&amp;#380;e&amp;#324; ch&amp;#281;tnych 
Spotyka chewka, loka skr&amp;#281;ta z loka, wodko-coca 
Bardzo sroga dla pasol i wastroka, naw tu blant, pas blant 
Bija si&amp;#281; na wokal, J.W Pan nie jestem sam jest ze mn&amp;#261; za&amp;#322;oga 
J.W do tego Pe, Deluks i M J s&amp;#261; tu pe&amp;#322;en luz, znalaz&amp;#322; tres 
Wiesz jak jest, wszystko dobrze a nawet lepiej 
P&amp;oacute;&amp;#322;noc Centrum Po&amp;#322;udnie ten towar wy&amp;#347;mienicie klepie 
O &amp;#347;wicie browar stety, blefy, u staty szuma i schyma 
Zapraszamy na balaszki 
Raz, Dwa, Trzy 
Wygl&amp;#261;dasz trendy w podkoszulce w sexi baby 
Ka&amp;#380;dy na sali kapi na ciebie si&amp;#281; jak na bandi, brot uliczny z Indii 
Miedzy innymi &amp;#263;wiczysz Yoge, m&amp;oacute;wisz ze studiujesz filozofie 
W sobotnie noce z przypudrowanym nosem, jeste&amp;#347; zakazanym owocem 
S&amp;#322;owo, Kiedy kr&amp;#281;cisz swa dupa zapomnisz wszystko kr&amp;oacute;lowo dzisiaj jestem z waluta 
Odnosz&amp;#281; wra&amp;#380;enie ze jeste&amp;#347; spi&amp;#281;ta cze... czekaj mam gotowego skr&amp;#281;ta 
Twoja twarz promieniuje u&amp;#347;miechni&amp;#281;ta nie, nie, nie, nie przypominasz m&amp;#322;odej siksy 
Co m&amp;oacute;wisz ze s&amp;#322;ysza&amp;#322;a&amp;#347; me mixy, By&amp;#322;a&amp;#347; kiedy&amp;#347; na imprezie Wistic 
Zajebisty wiecz&amp;oacute;r si&amp;#281; szykuje, PA !!! Ty obejmuj si&amp;#281; drinki czekaj, spytaj co planuje 
Co, CO !!! M&amp;oacute;wisz ze masz kole&amp;#380;ank&amp;#281; zapro&amp;#347; j&amp;#261; do stolika ZieNeS na balang&amp;#281; 
Ostatni bach co &amp;#322;aduje w kasz i baru, by jeszcze mog&amp;#322;o nejaba&amp;#263; si&amp;#281; kolesi paru 
Ty patrz ju&amp;#380; nikogo nie ma, opu&amp;#347;&amp;#263; nas, poszli spa&amp;#263; wi&amp;#281;c ile mo&amp;#380;e melan&amp;#380; trwa&amp;#263; 
Tydzie&amp;#324;, Dwa dla tych ekip chyba ca&amp;#322;y czas Deluks index na luped chyba dobrze to zna 
Kto&amp;#347; ty po tylne, obce zako&amp;#324;czenia inne nie st&amp;oacute;j tak bo ty posypanie zimne, dziwne s&amp;#261; 
Dla nas upalne bo chleb powszedni nie szuka lepszego sensu 
Skoro mam co dziennie nie spo&amp;#380;yt&amp;#261; energie by narobi&amp;#263; zamieszania na gluszka i werby styl 
To jest miejsce w kt&amp;oacute;rym trzeba by&amp;#263; jeszcze wiele tu dzi&amp;#347; mo&amp;#380;e si&amp;#281; zdarzy&amp;#263; 
Kolejka za kolejk&amp;#261; mocne trunki szybkie tempo, dwustu ju&amp;#380; wymi&amp;#281;k&amp;#322;o Delux jeszcze z nimi kosi elo fosta 
Ostatni to nic trwa noc pe&amp;#322;na wra&amp;#380;e&amp;#324; IeNeS prz barze z nimi se przysma&amp;#380;&amp;#281; zio&amp;#322;a, zio&amp;#322;o bucha z&amp;#322;ap 
Ty patrz jaki&amp;#347; &amp;#322;aps browar mi zajeba&amp;#322; kto&amp;#347; go przycio&amp;#322;, dosta&amp;#322; gleba hity wycio&amp;#322; z klubu 
Jeba&amp;#263; go popijemy dzi&amp;#347; do b&amp;oacute;lu my nie wybra&amp;#324;cy t&amp;#322;umu, normalne ch&amp;#322;opaki 
Ch&amp;#322;odne cztero paki na powrotn&amp;#261; drog&amp;#281; zostajesz ? 
Jak chcesz ja wychodz&amp;#281; 
Id&amp;#281; spa&amp;#263; cz&amp;#322;owiek, id&amp;#281; spa&amp;#263; cz&amp;#322;owiek 
Ale, ale ty dzisiaj co&amp;#347;... 
Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam kiedy kr&amp;#281;cisz dup&amp;#261; sw&amp;#261; 
Trwa noc pe&amp;#322;na wra&amp;#380;e&amp;#324; !
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