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AhhhWitam KochaniTen Typ MesZaplątałem się trochę w swetrzePosłuchajcie mnienagrywam drugą płytę w domuwięc trzeba było z niego wyjśćMy nie pijemy na butelki, pijemy na półkiNa wypadek wszelki nosimy piersiówkiJa mam swoje dziwne jazdy ale oprócz nichteż parę wspólnych cech z moimi ludźmiNa ślubie boisz się że żonka miała z którymś z nas epizoda my pytamy ją: jak tam z intercyzą?Bywa ze w naszych lodówkach jadalny jest tylko szronale jesteśmy schludni, alkopoligamia.comnasze kobiety Cie zgaszą jeśli je zaczepiszbo czytały nieco więcej niż horoskop i przepiskiedy się opierdalamy nie oczekujemy nagródniemodnie, w mediach ludzie na tym czepią w chuj hajsuCi nie są warci naszego pawiaszacunek budzi nie to co przyjmujesz a czego odmawiasznie imponują nam pieniądze więc weź o ich nie mówwolimy wiedzieć co myślisz i czemubo my, tępimy głupotę każdego dniabo my, większość zwrotek zaczynam od jateraz my, nie Sekielski i MorozowskiTen Typ to nie ciuchy Lacoste a dupy płyty i jadłospismy, tępimy głupotę każdego dniasłyszysz my, większość zwrotek zaczynam od jateraz my, z dala od plastikowych dziwekliczymy że niegłupie poglądy też są zaraźliwedaj mi chwile bym wziął wdechliczę moich ludzi, liczę dalej niż do trzechlubimy wąskie cipki i szerokie horyzontyjak w TiVi trafi się mit, nikt nie wyłączydla Ciebie Kuba W dla nas był Mann i Maternapo używane książki do szkół szliśmy na kiermaszwidzisz kolo jak podrywać chamskim flirtemczubasa z przed telewizora wyganiał na piłkętaaa mogliśmy wyrosnąć na popaprańcówbo to już inna WWA niż warszawa powstańcównie bronimy miasta, już tylko duszew walce z nijakością mało kto z życiem uszedłwięzy gusta slang praca i to co pijesznie czekamy biernie aż to się rozmyjesłyszysz Volt myślisz piwo, może taniecdla nas to autor płyt które znamy na pamięćbo my, tępimy głupotę każdego dniamy, większość zwrotek zaczynam od jateraz my, nie Sekielski i MorozowskiTen Typ to nie ciuchy Lacoste a dupy płyty i jadłospismy, tępimy głupotę każdego dniamy, większość zwrotek zaczynam od jateraz my, z dala od plastikowych dziwekliczymy że niegłupie poglądy też są zaraźliweDiss mówi Ci to coś? Beef mówi Ci to coś?A Frezz, kurwa wiesz jak rapował ten gość?Kto o nim pamięta? My! bo był najlepszyi chociaż go nie znałem daje mu te cztery wersyBo my mierzymy sukces nieco inna miarąCzy decyzje dadzą Ci wstyd czy chwałę na starośćMy to nie bunt, bunt nie chce rozwiązańMy im stwarzamy grunt, grunt solidny jak stary ŚlązakMy nie wchodzimy na PudlaNie wierzymy we wszystko co wyskoczy z GooglaCKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszyGajos i Frycz są jak De Niro i PesciMy nie wchodzimy na PudlaNie wierzymy we wszystko co wyskoczy z GooglaCKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszyGajos i Frycz są jak De Niro i Pesci dla nas słyszysz
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