
TEDE, Pili gin
(feat. CNE) Pili gin pili go Pili gin a razem z nim pili sok Pili gin pili go Pili gin robili gin całą noc Bierz to na głowę Ten cover T.D.F. i Nowej Ery Człowiek Najpierw wypili 100 mili tequili Pod cytrynę Potem z ginem powalczyli Pili gin pod sok z grejpfruta Cykuta cykuta joł cykuta Tak to się robi tutaj Trudno co robić Uuu chłopaki lubią popić To była kolejna gib-gib środa Wiesz na początku animuszu trza se dodać W domu u zioma kielona polać Dziś coś smacznego wypić bym wolał Może być gin a może Martini Wstrząśnięte nie mieszane jak Bond bym to rozkminił 007 Gib Gibon w pierwszej linii Będziemy pili dziś będziemy pili Na głowach bandanki W rękach szklanki Nie pasuje coś weź się zamknij Ty MC-PC Od balangi spece Są tu A z nimi tona jointów Nie Cin-Cin Pili gin gin Lubuski Potem zdejmowali z niuń bluzki Posiadacze stylu jak Bruce Lee Dwóch styli Siedzieli gin pili Ej Tede ziom polej ten sok Masz pędzisz Dawaj ten gin on jest bomba Obojętny Gordon Seagrams czy Bomba I tak wypijemy go do dna Ej dobra dobra Hola hola Wystarczy Żeby nikt za szybko się nie zmarszczył Bo wieczór jeszcze ma plan dalszy Ja lubię się najebać znaleźć się na wyżynie Wiesz o co chodzi gin z ginem płynie W zasadzie płynie sok w ginie Czekaj tu czekaj ja pójdę to przynieść T.D.F. czyli Tede fruniesz 4 dam rade unieść Wezmę jakie niunię Mówię o sztukach Co wyszukam Je w tłumie Pili gin z tym go pili rozumiesz Uprawiamy w Polsce clubbing Gib-Gibon skład chodź z nami się pobawić Właśnie wybijamy się na pastwisko By nawiązać tam jakąś bliższą bliskość Baunsuj nisko Daj falować cyckom Ej szybko Tede czas zacząć pitko Walniemy wściekłego sukinsyna Wściekłe psy Bardziej niż u Tarantina Drina goni kolejny drin A oni siedzieli i pili gin Ziom zadzwonił ustawili z nim się Gin kończyli pod klubem na gzymsie Dwóch Gib Gibonów Dwóch ziomów T.D.F. CNE Jacuś Tomuś Plany lala to z nami omów Bież koleżanki mam gin i szklanki w domu Pili gin pili go Pili gin a razem z nim pili sok Pili gin pili go Pili gin robili gin całą noc
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