
Karramba, Czarna lista
1. Czarna lista , taa Skurwysynu! . Czy pamiętasz tą chwile gdy "ochszczono" cię rekinem skurwysynu , w bluzie "szarach" całą zimę w swoim mieście a nie w stanach frajerze, on siódemką a ty dalej na rowerze głupia kuro, stanów nigdy nie zobaczysz , nie masz kasy bo frajerom nikt nie płaci więc odpierdol się centralnie od Vli bo to biznes a nie pierdolony salon gier, to Floryda "Injielej" fury , kasa pod kasynie, ty plaszczysz pytonga a wokół mnie lalunie skurwysynu tacy jak ty to "skryminale" cwele , chuj w dupę cwelom niech żyją złodzieje ! Ref. Moja czarna lista pierdolone kurwy , plując wam na mordę jestem zajebiście dumny z siebie - Karramba 2001 , teraz ja Matkojebco chuj wbijam w ciebie [ x2] 2. Siemasz kurwo frajerze pasztecie zajebany , długi chudy i brzydki kaszalocie nie dymany , namieszałaś spierdoliłaś a potem się schowałaś , panno "Age" o jednym zapomiałaś , ty mnie Mietek nie rób "Helga" nie stado reniferów , to VLK a nie banda frajerów, Zapłacisz mi gotówką za poniesione straty - chuj mnie obchodzi że nie masz sałaty stara kurwo to co wzięłaś w łapę wróci do mnie , Księgowy DZIURA to uzdolniony żołnierz bez skrupułów sumienia i litości, procenty , odsetki, terminy płatności "windekasja" tak fury nieruchomości , lokówka w dupę i połamanych kości to mój rewanż za twoje kurestwo , Aga haaa pierdolony matkojebco! Ref. Moja czarna lista pierdolone kurwy , plując wam na mordę jestem zajebiście dumny z siebie - Karramba 2001 , teraz ja Matkojebco chuj wbijam w ciebie [ x2] 3. Tu "kafelo" zabezpieczam gnata , jeb skurwysynu już nie żyjesz za brata krucjata ostatnia, a może kurwa pierwsza nie wnikam bo zabraknie ci powietrza - DZIURA takie moje imię skurwysynu Klan Vle dużo płynu dużo dymu dużo krwi i jebanych frajerów , zabić kurwę to zero problemu i chuj wbijam w wyrzuty sumienia pierdole moje myśli chore , zjawiam się w porę tak jestem zawsze na czas , pluje wam w twarz pierdole was , skurwysy , czarna lista otwarta , każda kurwa na niej gówno warta z kryminału wyniosłem zasadę zabij kurwę za ścieme czy zdradę Ref. Moja czarna lista zajebane kurwy , plując wam na ryje jestem zajebiście dumny z siebie - Dziura 2001 , jebany "Chsmuru" ja chuj wbijam w ciebie [ x2]4. Świat podzielony na tych co w porządku i na kurwy tak było od początku , jest i będzie do samego końca , jeb skurwysynu już nie zobaczysz słońca, to się tyczy tez do innych , tych co przekręcili a teraz grają niewinnych, Grygier gdzie moje koncerty gdzie moja kasa , zachowałeś się jak kawał kutasa , Jacek z moją sałata się schowałeś naobiecywałeś, a teraz zapomniałeś , w chuja przyleciałeś , nieładnie się zachowałeś , wyruchasz mnie na kase to cię zajebie czasy się zmieniły dbam tylko o siebie bo lepiej być sądzonym przez ludzi 12 nisz niesiony przesz 4 na wieki do piasku Ref. Moja czarna lista pierdolone kurwy , plując wam na mordę jestem zajebiście dumny z siebie - Karramba 2001 , teraz ja Matkojebco chuj wbijam w ciebie Moja czarna lista zajebane kurwy , plując wam na ryje jestem zajebiście dumny z siebie - Dziura 2001 , jebany "Chsmuru" ja chuj wbijam w ciebie - [x2]
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