
Trzyha, Taka sobota
Zajebiście, wbijemy sie na impreHej TeDe, weź fajke z dużym gwintemRuszymy sie stąd w jakieś fajne miejsceZdarzenie, to tylko marzenie jak myśliszCo to będzie, Nie wiem ale wezmę to narzędzieMoże być lipa mam to na względzieNigdy nic nie wiadomo przy wkręcieBędzie O.K.Jak na koncercie Młoda FokaNa rewirach M.O.K., konspira głębokaJeśli chodzi właśnie o to, Numer Raz zawsze naluzie, Chętnie uderze, chętnie sie wkręceDomówka czy inna, chociaż by po toBy z kumplami przybić beczki, i jeszcze po toBy zamienić słowo prawdziwieCiesze sie na samą myśl o tymMasz jakąś kase, ja też mam pare złotychOsiem zeta dołóż cos do tychKupimy w sklepie kilka Króli ZłotychI będzie dobrze i będą lotyNumer Raz ja kocham takie sobotyRef.: x2Pomyśl chmury dymu muzyka graJest bosko bo tam impra czekaSpoko Numer wkręcić sie da, Jest sobotaJeszcze jedno brylowanie rąk nie brudziDzięki za towar dla chłopaków z MokotowaMam nadzieje że to impra domowaDomówka, albo klubówkaFajna miejscówka, pełna lodówka, wiesz TeDe-razówkaSpoko, bardziej obrazowo jakaś fajna chataTo podstawa, i skórzana kanapaTam mój człowiek kręci bataNa stole słodycze i zastawa, wyśmienicieCzekałem na to, tyle czasu za to dzisiaj odbijeJuż czuje że żyjeAz nie moge sie doczekaćMoże Numer spoko, może skocze do człowiekaMoże to nie domówka tylko dyskotekaW jakimś klubie, mam sportowe obuwieMoże być problem wiesz o czym mówieA ja tak bardzo problemów nie lubie Ale pieprze to, nie myśle o tym terazJedno jest pewne będzie dobrze Numer RazRefren x2Chwila moment pójdźmy z mikrofonemBędzie czas na styl wolny, moze potemWymyślimy coś na poczekaniu, jak będzie gorzejKto wie czy wbijemy sie czy też nieLepiej myśleć pozytywnie co nie TeDeJak na każdej będzie dziwnie, ale nie będzie źleKiedy on zadzwoni kiedy wiadomość daZielonego pojęcia nie mam o tym jaAle wiesz to jest pomysł z tym mikrofonemMoże być akcja na rymy uwolnioneKiedy towarzystwo będzie rozluźnioneA wtedy ja, ja, ja, tyTest mikrofonu raz, dwa, trzyJa teraz wiem to i myśle wiem toChciałbym iść już prędkoPrawie wszystko załatwione
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