
PJK Eastny x MOMO x PeRJot x Jerli, Ździra
Ma na imię Andżelika
Dla znajomych Angel
Mini spódnica
I do pasa włosy czarne
Śmiała kobita, widać po ostrej pomadce
Poszukuje faceta z autem i hajsem
Ciemna karnacja, zrobiła się na skwarkę
Jakby wykorzystała cały karnet na solarce
Ostry makijaż, brwi, grubo liner
Wygląda jak zdzira, no ale dla niej to fajne

Wielki intelekt
Gada mądrze. mądrze
Studiowała psychologie ze 2 tygodnie
Hobby to alko imprezy i faceci
Kiedy się napierd* to się pierd* z byle kim

Mój Armani
Ale z tych tanich
… 
Wielka mi pani
Kiedy się dosiada do mnie w klubie najebana
Ja wybucham śmiechem i jej mówię jej nara

Lubi się najebać
Za twoje pic drina
Lubi się zabawić
Jak prawdziwa Ździra 
Lubi się pokazać
Z bogatym kolesiem
Lubi zapach skóry w jego mercedesie

Lubię dobry melanż
Za twoje pić drina
Lubię się zabawić jak prawdziwa ździra
Lubię się pokazać z bogatym kolesiem
Lubię zapach skóry w twoim mercedesie

Czarne włosy w blond
Chce być jak Monroe
jej usta, loki ..
Perfum z rąk do rąk
Wchodzę a tu jakaś dziwna faza
Jakaś dziwna blondi
Bóg we co se wyobraża
Biały kozak w mini
zaraza
Od tapety skaza
Na bank hazard
Przytul to ujebie ci koszulkę
Sważaj
Ona chce tu dawać
Latać, plaga, napić
Zwabić, wciągać fuck out
Na nich z kasą tak ma smaka
Dla nich zrobi to czego nie mają bo
Nie maja to czego jak one chca
Szeleści banknot, duży kwoty 
Myśli że jest kot, biały puch smog

Sperma w oczach, żadna 
FOKA TYLKO POPATRZ
Z mowa taki ubaw
Szkoda hasju kumaj



Mówi że cie kocha
W twych ramionach ona
Jakaś dziwna blondi chce byś tego dokonał

Lubię dobry melanż
Za twoje pić drina
Lubię się zabawić jak prawdziwa ździra
Lubię się pokazać z bogatym kolesiem
Lubię zapach skóry w twoim mercedesie
 /lubie zapach skory skory bierz mnie/

Włączyła flame on 
Oczy krzyczały jak getto
Fale wody na czole zaaplikował jej węgorz
... komedie podążają za nią
ale jej wiedzie tego nie pomieści za nią
Bo wcześniej nim suko mogli zlać ją 
Uderzyła na studia ale podwójną całką
Było em dwa em ta biblioteka plus oszoł
Bieda to toksyczny oddech lego jak ozon

A może to marzycielka jak DML
Może myśli że Cl to wszystko zmyje z niej
Pada łola na fejsa 
wkłada fona do case
Chciała tej pani dziecka 
Chce na giełda ten cash ma
Wy i na ścianie twarze
Cała vip klientela 
em2 na klipie zawsze  chciała se klity wyje*ć

Andżelika Ania ani ta ani tamta
Nie dała dupy za hajs 
Dała za błysk światła.

Lubi się najebać
Za twoje pic drina
Lubi się zabawić
Jak prawdziwa Ździra 
Lubi się pokazać
Z bogatym kolesiem
Lubi zapach skóry w jego mercedesie 

Lubi się najebać
Za twoje pic drina
Lubi się zabawić
Jak prawdziwa Ździra 
Lubi się pokazać
Z bogatym kolesiem
Lubi zapach skóry w jego mercedesie

Lubię dobry melanż
Za twoje pić drina
Lubię się zabawić jak prawdziwa ździra
Lubię się pokazać z bogatym kolesiem
Lubię zapach skóry w twoim mercedesie
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