
Trzyha, Warszafski deszcz
Patrz patrz Warszafski Deszcz ciągle pada Od rana zanosi sie Mały deszcz zmieni wiele nie tylko u swoich Strugi deszczu i będą kałuże ciśnienie sie obniża Dopiero zacznie padać a na razie jest cisza Przelotne opady i mało kto słyszał Będzie lało Wszędzie będzie padało Patrz ile chmur nad miastem sie zebrało Oficjalnie przy mikrofonie tak sie stało Będzie padało nad Polską całą Tak tak dla mnie ten deszcz to wielki znak Dla ciebie nie wiem co jest lepsze Błyska sie Stój na deszczu schowaj sie Wybierzesz słusznie ja w miejscu stoje lubie deszcz 4 4 1 8 cisza przed burzą Będzie padać dużo Nieba wszędzie sie chmurzą Dałeś pretekst Nie ochroni cie goreteks Zmokniesz spłyniesz jak strugi po oknie Numer1 obok mnie obok mnie, aha Warszafski Deszcz ciągle pada Jestem zawsze kiedy chce o tym myśle Poważnie jak pada szczególnie kiedy pada warszawski warszawski Warszafski Deszcz ciągle pada x8 To zaczęło sie eM O Ka O Te U Wu Wszystko zaczęło sie tu Niepozornie Patrz na niebo jak pierdolnie Stylizuje jeszcze wolniej Numer też Ciągle pada Warszafski Deszcz Woda życia prosto z nieba to robi wrażenie Przesiąkne ją przesiąknie całe pokolenie Szum tonie oklaski kiedy stoje na scenie To deszcz warszawski wszystko zmoknie Wszystko rośnie budzi sie Z powodzeniem Cieszy mnie x2 Coś dotknie cie to krople Ostre jak sople Spadną Nie uciekniesz w stronę żadną One cie dopadną Mokre chodniki i mokre mury Wielki deszcz z małej chmury Pada z dołu do góry Na kwadratury Miejskiej infrastruktury Skład który Był jest i będzie Warszafski Deszcz spadnie wszędzie Wszędzie on spadnie wszędzie Otoczenie sie ochładza i klimat sie zmienia Wszystko pogrążone w cieniu jest mgła i deszcz Ulewa jest blisko dzisiaj zmokniesz też To prawie już wszystko Numer Tede Warszawski Deszcz x4 Patrz patrz warszawski deszcz ciągle pada x17 Ciągle pada warszawski deszcz!
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