
Szesnasty x Daya , Książe (Młody Blend)
(Szesnasty )

  1.Przede wszystkim to musisz mieć co najmniej metr dziewięćdziesiąt pięć
 I musisz być inny od reszty, szybki i wściekły jak Vin Diesel.
 I z Lindy też, coś musisz mieć
 Na przykład jak mówisz o byłej, mów, że zostawiłeś, bo suką była
 Nie waż się wbijać jak z przyjaciółkami latamy po piwach, na przykład.
 Najlepiej w tym czasie bądź nad książkami, musisz mieć tytuł magistra.
 Wakacje spędzamy na wyspach, na rękę bierz osiem tysięcy.
 Najlepiej w korpo pracuj non-stop, wytrzymasz tak parę miesięcy?
 Koniecznie miej brodę i swym samochodem podjeżdżaj po mnie po pracy.
 I znaj się na modzie; koszula Armani, niech każdy w pracy zobaczy.
 I musisz mieszkanie mieć raczej, nie że po mamie, a własne, w centrum, z dala od plebsu
 Bądź romantykiem, w szufladzie miej zawsze paczkę Durex'ów.
 Fryzura nienaganna, we włosy wcieraj żel
 Tutaj gdzie każda panna takiego księcia chcę.
 Realistka, nie romantyczka, nie szuka księcia, świat to nie zabawa
 Choć jeśli nie spełniasz powyższych wymagań, to nawet nie odpowiadaj.

  2.Damą w salonie i suką w sypialni
 Jak zgasimy światła, poradzisz se mała?
 W kuchni niech płonie, grzej te garnki
 Musisz gotować jak moja mama.
 A my tak łatwopalni z klasyki znaj takie piosenki
 Musi znać jeszcze Manieczki
 Krzyczeć 'jazda!' wsiadając do bemki.
 A kiedy przychodzą 'te dni', nic nie powinno cię drażnić
 Bądź stabilna, zdecydowana, bądź dorosła, bądźmy poważni.
 Nie musisz odwiedzać matki co tydzień
 A nawet co miesiąc też nie
 Dzięki za przyznanie racji
 że granie w gry ze mną jest od tego lepsze.
 A kiedy choruję, to musisz zrozumieć kobieto
 że pewnie umieram
 Nigdy nie bagatelizuj, objawów przeziębienia
 Piłka nożna to ważny temat, podobnie jak kumple, pizza i piwo
 Priorytetów nie będę zmieniał, musisz okazać sporą cierpliwość.
 I najważniejsze mała - się nie przyzwyczajaj nigdy,
 Żadnego biegania po domu w dresach, zawsze zakładaj podwiązki, stringi.
 Inni faceci naiwni i wyczekują księżniczek,
 Ty musisz mieć tylko cechy z tej listy i na nic więcej nie liczę.
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