
TEDE, Armia wielkie jo
Ja też jestem Wielki Joł Żołnierz, to chyba widać po mnie ?!Rozmiar bluzy jest bardzo duży, to podobnie jak moje spodnieZnany nadruk odwróć AWRUK (KURWA) to dziś to dziś robisz nawrót. Czas buntu wkładam mundur to brygada w pełnym rynsztunku. Dziwki nie mają nigdy tak z fifki mach z gibli maach..Dobrze wiesz że ten dzień nadejdzie..będzie...ja wykonałem przejęcie... Słuchaj Buhha w BMW, nas nie szuka WKU- Wielka Komisja Uzupełnień... Tak pizga Wielkie Joł codziennieREF :Kto jest tu i ogarnia too ?! To Armia Wielkie JołKto jest tu i ogarnia too ?! Wielkie Jołł, Wielkie Jołł (x3)Ja też jestem Wielki Joł żołnierz, one wszystkie uśmiechają się do mnie, one wszystkie naprawdę chcą mnie, o nich wszystkich nie mogę zapomniec.Wielkie Joł wszystko najlepsze zgarnia, Wielkie Joł niezwyciężona Armia, więc wszystko co najlepsze daj nam, bo konkurencja jest naprawdę marna.My Wielkie Joł, Bezele to imperium wszystko za darmo w wykonaniu premium.Dziś powiem tak : Jestem tu kolejny raz plus Dj Buhh kolejny ruch Buhh znów wykonał: ESENDE MYLLFON on Tobie to dał w domach, na prywatkach, w samochodach słuchaj tego bo na to jest moda !!Ref :Kto jest tu i ogarnia too ?! To Armia Wielkie JołKto jest tu i ogarnia too ?! Wielkie Jołł, Wielkie Jołł (x3)Ja też jestem Wielki Joł Żołnierz, i wiesz co moje bity robię ciągle daje Ci produkcje których nie odstawisz, wiec nie ciśnij tak, bo połamie Ci się klawisz.Wjeżdzam jak czołg i wątpliwości prysną tym nie utalentowanym artystom...Wjeżdzam z Armią i jadę razem z nią Wielkie Joł o tak o...Ej poprostu prostu dość juz tych gierek po co całe wojsko wystarczy nas czterech !!!Ja i Ty dobrze wiemy co się kroi...Zapomnij nie masz co sie stroić...Ustrój sie teraz lepiej w cierpliwość bo do nas nalezy ta przyszłość...tak wyszło i bedzie gówno poczujesz zapach kroków Wielkie Joł Armia to jest pochódREF :Ej Kto jest tu i ogarnia too ?! To Armia Wielkie JołKto jest tu i ogarnia too ?! Wielkie Jołł, Wielkie Jołł (x3)Też jestem Wielki Joł Żołnierz, tez dziewczynki chcą mniee..Nie wiesz kim jestem is ie nie dowiesz... może...może kiedyś Ci powiem....Teraz spójrz mi prosto w oczy. MOKTOWN znów Cie zaskoczył..Nowy nigdy nie ma dosyć, dlatego nawija dla Pastora zwroty..TEDE :Mam Wielki Joł łańcuch i Wielkie Joł sygnet na srodkowym palcu i Wielkie Joł firmę, Wielkie Joł T-shirt ten i te inne i chce za to PLN to jest biznes.Wielkie Joł generał robi rap mam tu Mateo i Wielki Joł stadion mam ze sobą Wielkie Joł Armię to dla mnie wielkie dla mnie dokładnie tak !!REF :Ej Kto jest tu i ogarnia too ?! To Armia Wielkie JołKto jest tu i ogarnia too ?! Wielkie Jołł, Wielkie Jołł (x3)T: HAAlloo?*No halo Siemano Mylfon słuchaj...T: No ..?* Wróciłem z pracy kurde wziąłem płytę....słucham jem śniadanie po nocce jestem...T: Dobra Dopbra do rzeczy chłopie....* Stary no, stoisz ?T: Stoje* To lepiej kurwa usiądź !!T: Coo jest kuurrwaa ??!!* Jest w 11 kawałku jest o ....piiiT: Nie pier....nieee niee* Z nowaturem stary w refrenie dissuje CiebieT : Nie niee z nowaturem ha hahahahaha niewiarygodne chłopie no kuurrwa !!!!
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