
Hardcorowa Komercja, Syn Cinkciarza z Memphis solo
Pięć Koło Marek prezentuje kolejnego gościa, ziomTo jest Stahustah, syn Cinkciarza z Memphis, yoCzłowieku pamiętaj tego zioma i posłuchaj tego gorącego gównaTak, tak, właśnie tak, dla was wszystkich StahustahWidzisz Stah słyszysz Stah palisz hajsy, palisz crackBankiet, bauns, ekstazy, trans, cipy w stylu disco-danceWiesz, że Brudne jest Południe, jesteś dziś bez majtek, cudniePatrz jak tutaj basem dudnię, dzisiaj przy mnie suko schudnieszLubisz się przede mną prężyć, ze mną odlecisz na księżycNie ma tutaj innych mężczyzntylko Stah cię dzisiaj stręczyDobrze jęczysz jak cię rucham, żadna cipka nie jest suchaBrandy, że nie siada mucha, mhm szepczesz mi do uchaPięć Koło Marek prezentuje kolejnego gościa, ziomTo jest Stahustah, syn Cinkciarza z Memphis, yoCzłowieku pamiętaj tego zioma i posłuchaj tego gorącego gównaTak, tak, właśnie tak, dla was wszystkich StahustahWidzisz Stah słyszysz Stah palisz hajsy, palisz crackBankiet, bauns, ekstazy, trans, cipy w stylu disco-danceWiesz, że Brudne jest Południe, jesteś dziś bez majtek, cudniePatrz jak tutaj basem dudnię, dzisiaj przy mnie suko schudnieszLubisz się przede mną prężyć, ze mną odlecisz na księżycNie ma tutaj innych mężczyzntylko Stah cię dzisiaj stręczyDobrze jęczysz jak cię rucham, żadna cipka nie jest suchaBrandy, że nie siada mucha, mhm szepczesz mi do uchaMam to o czym marzysz, yo, drinki na plażySto milionów gaży, ustawieni starzyTwoje ciało pachnie żądzą, musisz zaufać pieniądzomCi co w bankiecie to żądzą na południu szponcą5 Koło Marek luz, Stahustah paliDziwki topią się w szampanie, dzisiaj mamy dziwko-branieLubisz czuć kutasa moc, lubisz pieprzyć się co nocLubisz prężyć się nago, to jest styl figo-fagoLubisz liczyć ten hajs, lubisz wydawać ten hajsKochasz palić ten hajs, taki właśnie jest bauns[x4]Pięć Koło Marek plus Stahustah panieWszystkie dziwki topią się w szampanie, yo, yoYo, Hardcorowa Komercja...To był właśnie Stahustah, kolejny z jointa machJestem tutaj, też bach, bach, BRX, 2002Był w tamtym roku, teraz jest 3 dziś po zmrokuSiedzimy u BRX'a, jest fajnie, jaramy filisaZaraz się nakurwię szampanemZaraz [?] jakąś pannęI nakurwię się tak mocno, że kurwa wszystkoKurwa się rozjebieTo nie podziemie, yo, to baunsowe gównoAha, aha, Stahustah kurwa i BRX pamiętajNa Hardcorowej Komercji ich, aha, aha, ahaStahustah i Pięć Koło Marek, Stahu
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