
Siles, Instagramowa modelka
Instagramowe modelki
zasłaniają twarz telefonem 
torebki maja te markowe
i nowe bluzeczki od Louis Vuitton
Clain'a ciasne majteczki 

hajsu tyle, że wypada z ręki
chciała kupić by tu miłość
i nawet jej tu nie wstyd
że kolegom wysyła teraz takie teksty
w stylu weź temat wbijaj jesteś najlepszy
ale nie pierwszy na pewno
co z tego jak kolegom nogi miękną na serio
biorą wszystko co mówi bo jest piękną królewną
i myślą ze ich chociaż ręką chwyci za berło

ciekawe czy ma niebieskie tęczówki
na zdjęciu nie widać oczu jej
zawijam się szybko już do taksówki
żeby nie spóźnić do niej się

w drodza mi buźki śle Ci
to na jawie sen tak
to chyba jest mój dzień
kupiłem szampan aby do rana bawić się z nią
być jak Tony Montana albo Drizzy Drake
otwiera mi drzwi pany jak z tumblera fejm
kładę te buty obok niej 
easy co teraz Dame?
pale z nią teraz te Gauloises
mówi szampana lej
chyba nie może być lepiej ona lepi się jak klej

Strach ma wielkie oczy 
ona powie ki skute
i koloruje każde spojrzenie kolejnym buchem
i mnie hipnotyzuje każdym swym kolejnym ruchem
i się przybliża jakbym patrzył na nią tu przez lupę

Instagramowa modelka 
ona ciągle chce być piękna
chce byś nosił ją na rękach
i zatopił się w jej wdziękach, taa..
przy tych dźwiękach, ii..
chce być najlepsza, byś 
tak na nią ciągle zerkał wciąż gra z tobą w berka, ej

Instagramowa modelka
oba ciągle chce być piękna
chce byś nosił ją na rękach
i zatopił się w jej wdziękach, taak..
przy tych dźwiękach, wiesz
wrzuca te zdjęcia bo
chce być najlepsza byś tak na nią zerkał wciąż

yo,

Kolejny raz odwiedzasz jej konto
bo cały czas chcesz miłość z Toronto
ale może  plan Ci się przydał mordo
no bo chyba nie przeczytała tej wiadomości, od ciebie
i nie masz powodów  do radości
chciałbyś tu mieć jak wielu innych gości
rozkminę na  kurwe już ma dość takich gości



Jesteś tylko elementem układanki 
liczą się te followersy no i like'i
chuj czy wrzucasz conversy czy nowe nike
zdjęcia dupy, wczute z imprezy albo fajki
ona chce być tylko tą królewną z bajki
choć na sobie nie ma sukni tylko majtki sobie
weź ją puknij chciałbyś takie żarty
stuknij palcem w wygląd strzel gola do bramki
tak jest, ona chce tylko follow back ciekawe czy jest legit  check 
sprawdzaj, no bo dojebie mnie
ciekawe co kryje pod makijażem czy chwile spokojne czy te pełne wrażeń
chcesz poznać jej życie zobacz od wydarzeń ciekawe co w następnym nam tu pokaże

Zakłada siatkę pod te jeansy, chce żeby w pułapkę wpadli wszyscy
wstawia to zdjęcie na publiczny a zaraz liczy tutaj jej rozwalą licznik
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