
Ramona 23 i DJ Soina, Patrz si
Patrz sie- ramona 23 vs Dj Soina
Acha... acha..
Patrz sie na mnie wulgarnie, niewiosny
k&amp;#281;dziowan&amp;#261; talie.
To po to tam dnie, zamieniaj&amp;#261; si&amp;#281; w wieczory
Sory, je&amp;#347;li to nie czas na amory
ale nie znam lepszej pory- Masz opory?!
Opory, to nie b&amp;#281;dzie to b&amp;#281;dzie..
Pr&amp;#281;dzej, szybko, szybciej.
Raz dwa trzy mam bixy eej
Nie wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; mniej mi trzeba
a tego czego trzeba mi to Ciebie, yo
Patrz si&amp;#281; na mnie, totalnie
bardziej jawnie ni&amp;#380; tajnie.
dajesz znaki &amp;#380;e jest fajnie
ej tunki lej, p&amp;oacute;&amp;#322;ki chodze
tu chodzi o to &amp;#380;e nie codzie&amp;#324; spotykam dziewczyny bez odzien
prawie.
na takiej zabawie t&amp;#322;uk&amp;#261; zabawie
szyjemy rymiery jak krawiec
i buja to ca&amp;#322;&amp;#261; gawi&amp;#281;&amp;#378;
zapraszam na wiec yo a wi&amp;#281;c. 
Patrz sie na mnie, na mnie patrz sie,
jestem dwa trzy sie zacznie
Zauwa&amp;#380;ysz to gdy b&amp;#281;dziesz w trakcie
Patrz si&amp;#281;..
Patrz si&amp;#281; na mnie, totalnie
miej zapatrzone czy
raz,dwa, trzy, tu si&amp;#281; toczy
w nocy si&amp;#281; potem moczy czo&amp;#322;o
id&amp;#281; na wprost, a nie na oko&amp;#322;o
i wita, misia kita
zwisaje do stanika
a z besty kwita 
bawi si&amp;#281; w miejsami
ze stanika styka
si&amp;#281; razem patzrymy przy barze 
jak typ w polarze rozrzedza trzepka lachy gor&amp;#261;co
nie wolno tego s&amp;#322;ucha&amp;#263; karze yo
przy twarzy twarze
...
wiesz ble ble 
i tak dalej
tym czaem dzieci ci&amp;#261;gne&amp;#322;o lale
pod&amp;#261;zam w kierunku szalet
&amp;#380;eby tak wtopi&amp;#263; trzeba mie&amp;#263; talent 
mijam t&amp;#322;umy panie&amp;#324;
ale ta przepadla jak w wode kamien
zbytnio si&amp;#281; tym nie przejmowa&amp;#322;em
wtedy co&amp;#347; od kiedy
znajdzie si&amp;#281; w t&amp;#322;umie w sumie
PDG- yo bawi&amp;#263; si&amp;#281; umie
czemu nie, przecie&amp;#380; jeste&amp;#347;my ludzie nie mumie
dzisiaj nie gustuje w rumie
bo  po rumie to nie umie rzuci&amp;#263; tu nie
b&amp;#281;dzie tak kumie tu b&amp;#281;dzie klasa
ekipa nasza, zaprasza
mika sa esa tu kasa
w klubach i na tarasach na cekach i basach yo
Patrz sie..
Patrz si&amp;#281; na mnie, fenomenalnie
wygl&amp;#261;da&amp;#322;a by&amp;#347; w wannie wype&amp;#322;nionej
po brzegi w szampanie
Patrz si&amp;#281; na mnie, a nie



......
ee co nie s&amp;#261; w stanie podwa&amp;#380;y&amp;#263; moje zdanie
dostaj&amp;#261; lanie
wi&amp;#281;c po co na nich patrzec
Jestem Ramona przecie&amp;#380; mnie znacie
macie z dwa-trzy wyszyte gacie
poka&amp;#380;cie &amp;#380;e si&amp;#281; bujacie w nich
czterdzie&amp;#347;ci trzy be&amp;#380; dw&amp;oacute;ch dych
nie s&amp;#322;uchajcie innych kich
i nie patrzcie gdzie indziej ludzie gada
to pierwsza zasada kt&amp;oacute;ra jak puzle sie uk&amp;#322;ada
toczy si&amp;#281; jak stara &amp;#322;ada
23 rymami w&amp;#322;ada ,
wyczyn to nie lada..
Ry23 CC-sk&amp;#322;ad PDG RR brygada
Patrz si&amp;#281;.
PS. te .. to tekst kt&amp;oacute;rego nie mog&amp;#322;am zrozumie&amp;#263; wi&amp;#281;c go nie napisa&amp;#322;am sory.
i sory za jakiekolwiek b&amp;#322;&amp;#281;dy.
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