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Hej bejbe, lubisz te płatki
Lepsze od kebsa i od sałatki
Lepsze niż obiad u twojej matki
A jak nie zgadzasz się
To proszę zamilcz
Ty gapisz mi się na bebech jak klawisz
Dojedz do końca, chyba tak nie zostawisz
She like damn, da big boy be trappin
Łyżka jak łyżeczka, no bo takie mam łapy

najlepsze akcje
z teamem na spontanie
zakładam merch i uderzam w balet
420 tak właśnie się bawię
Żelki, cuksy, czekoladki
Teraz robie własne płatki
Na nogach nosze Jordany
 Pieszko pierwszy niepowstrzymany

Pati nie Charlie
Od kosmetyków po płatki
Jak nie rozumiesz to zapisz
Na mnie ciągle sie patrzysz
Słychać to u sąsiadki
Robie shopping są siatki
Ja jestem one of a kind
A to co ty robisz to niestety pastisz
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Widzisz blask - tu spadła gwiazda
Patrz jak świeci moja passa



Bycie sobą - moja pasja
Spijam to jak mleko w płatkach
W powietrzu brokat, zapach perfum
Wszystko się mieni, Natsu jest tu
Team X to my, wchodzimy na kluby
Natsu, koniec, kropka, buzi

Co dzieje się z tym światem
Żmija jest ten, który był bratem
Tyle się zmieniło odkąd zarabiam papier
Rób swoje tu jeśli chcesz zegarek Cartier
Jestem tak słodki, udaremniam twój podryw
Legalne kroki
Czaro NBA #blackmamba #kobe

Maciek to Sheo
Nie TLK tylko TK
ja jade jak pendolinio
Wchodzę na parkiet, trzęsę klubem
Łapy w górze
Fanów mam, tyle, ze nie siedzę w biurze
Siedze sobie z teamem bo to właśnie lubie
Tobie mówie - haruj ciężko, a będziesz na górze

Monia to diva
Monia glamour #Gherardini jak Lisa
Monia balerina
Monia dojrzewa jak najlepsze wina
Monia blondyna
Monia tak słodka ze byś chciał mnie
(mmm)
Monia nawija
Monia tak słodka ze byś chciał mnie
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