
xansana, Chillout
Mam chillout X4
Xansana
Popatrz na mnie (hmm)
Są wakacje (tak)
Plaża morze (he)
I mam racje (okey)
Będzie to najlepszy czas (czas)
Drink z palemką dobry vibe
Niepotrzebne
Kalkulacje (są?)
Gdy za rogiem (aa)
Czekasz na mnie (ye)
By wyruszyć w tripa tam (tam)
Malediwy, ,,Morze gwiazd&quot;
I mam chillout chillout chillout ( Mam chillout)
W szklance chłodzi się tequilla (tequilla) 
I spalone ciało mam (haa)
Towarzyszy słońca blask (yee)
I za chwilę chwilę chwilę (za chwilę)
Wezmę GPS, pakuje walizę, idę na stopa, nie zamykam drzwi
Spontan najlepszy jest w takie dni 

Mam chillout, Mam chillout 
Niepotrzebna zbędna rozkmina
Co dziś robić mam, jaki mamy plan 
Senorita tańcz, tańcz, tańcz 
Mam chillout, Mam chillout
Zobacz jak ten czas szybko mija 
Oksy, zimny drink, gra muzyka nam
Senorita tańcz, tańcz, tańcz 

Pokaż jak się kręcisz 
Bądźmy takie same 
Bo dziewczyny górą trzymają zawsz razem się 
HOT GIRL SUMMER 
Wakacje - ja i ty (ja i ty)
Pokaż wszystkim jak się bawisz dziś 
I mam chillout chillout chillout ( Mam chillout)
W szklance chłodzi się tequilla (tequilla) 
I spalone ciało mam (haa)
Towarzyszy słońca blask (yee)
I za chwilę chwilę chwilę (za chwilę)
Wezmę GPS, pakuje walizę, idę na stopa, nie zamykam drzwi
Spontan najlepszy jest w takie dni 

Mam chillout, Mam chillout 
Niepotrzebna zbędna rozkmina
Co dziś robić mam, jaki mamy plan 
Senorita tańcz, tańcz, tańcz 
Mam chillout, Mam chillout
Zobacz jak ten czas szybko mija 
Oksy, zimny drink, gra muzyka nam
Senorita tańcz, tańcz, tańcz 
Pokaż jak się kręcisz 
Bądźmy takie same 
Bo dziewczyny górą trzymają zawsz razem się 
HOT GIRL SUMMER 
Wakacje - ja i ty (ja i ty)
Pokaż wszystkim jak się bawisz dziś 
Pokaż jak się kręcisz 
Bądźmy takie same 
Bo dziewczyny górą trzymają zawsz razem się 
HOT GIRL SUMMER 
Wakacje - ja i ty (ja i ty)



Pokaż wszystkim jak się bawisz dziś
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