
Pezet / Noon, Seniorita (Gor
-Jakbym ci powiedział, że jesteś dobry to co byś zrobił?-Co? - Byś przestał teksty pisać-Jak by co?-Jak bym ci powiedział, że jesteś dobry-Co ty gadasz, właśnie bym wtedy dopiero zaczął pisaćJak ty mnie wkurwiasz, zawsze mi mówisz, że kurwa źle jest łajzo!-Hahaha-Dobra cicho, zamknij się nie będzie tego na żadnym skicie chuju jedenNie będzie żadnych takich skitów-Miały być spontan skity kurwa-Zamknij się, chce nagrać kurwa, żaden ci dam spontan[Pezet]Ej seniorita sprawdź nasz nakład na kompaktachLecisz na V.I.P.-a, jesteś mokra jak BonaquaW klipach błyszczy twoja pomadkaGdy w weekend witam publikę słyszysz aplauzTańcz gdy w klubie błyszczy ultrafioletZnów trafione, jesteś gorąca jak plaże w LloretObiekt marzeń milionów jak kiedyś Sofia LorenTo dwie twarze, ja i ty na stole w barzeMój ralfloren to trzeźwiące sole dla nasPieprze te sole, dziś poszła fama, że mieszkasz samaI mam cię na oku, odurzasz mnie jak opiumPokaż mi lokum, moje myśli to kaszmir kotkuZanim popiół nocy spadnie wiesz co dasz miTen ogień o północy zajmie wszystkie laskiWiesz, że mam styl gorętszy niż EtnaNie mów przestań, bardzo lubisz ten lepki nektarZnam cię z reklam choć staż masz krótkiMój szklany ekran prawie wybiły twoje sutkiWódka, tekla, Jose Quervo, długa setkaTo dobre ścierwo, gorąca krew w nasRefren:Ej seniorita, tańczJesteś laską ostrą jak tabasco non stopLubisz brak tlenuBrawa to za najlepszy rap w podziemiuEj seniorita[Pezet]Yo lala błyszczysz jak szmaragd mój styl cię porwieCzerwony alarm, rozgrzewasz mnie jak ColdrexJesteś jak karma, zróbmy sobie tutaj orgięWiesz o co chodzi jeśli oglądałaś Show GirlsJesteś laską ostrą jak tabasco non stopJesteś gorącą salsą, moją szansą, odsłoń tamtoZróbmy to tańcząc, miga stroboskopNiech inni patrzą, wyglądasz boskoJesteś słodka jak wendeta, gorzka jak mokkaChłodna jak metal, seksu głodna jak Carmen ElectraMasz super biodra, płonie w nich iskraCharyzma to mój talizman, uwierz we mnie jak w islamTo pierwsza liga, kotku pieprzyć celibatPorywa nas ta korrida, seks to nasza religiaTa balanga to skandal, masaż plus body lotionW twoich wargach magia, chłodny łyk wody sączyszBrawa to za najlepszy rap w podziemiuLubisz smak kremu, lubisz brak tlenuMówisz rap trenuj, fanta plus Polmos PremiumMasz dziare na ramieniu, dasz wiarę nie mam haremuRef.
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