
Kucci, POWIEDZ CO CHCESZ MI
Powiedz co chcesz mi, po powiedz co chcesz mi
Mam z kielni do kielni, z fifki i z bletki
Z rączki do rączki, z cipki do gęby
Znasz to do perfekcji suko, więc powiedz co chcesz mi suko x2

Wiesz, że jesteś zdrowa ryba, ale w sumie śledzik na raz
Gdybym wiedział jak się dymasz, też bym kazał wypierdalać
Wiem, że nie ma nic na chama, co najwyżej zapchasz kichę
3cia doba znów do rana, czas zahaczyć o klinikę suko
Tu się nie ukryjesz nawet, gdybyś była szkaradna jak upiór
Wszystko co Cię zdradza skarbie, to że w bani tyle brudu masz już
Nacodzień laleczka voodoo, podstępnie kogoś omami
Gdybym Cię zmieszał dziś z wódą kurwa pewnie kazałbym się zabić,
Też zmęczony życiem jestem, ale kurwa nie kreska po kresce
Wystrzelona jak w powietrze, jakby życie było testem
Chcesz od niego czegoś więcej czy chcesz zasilić selekcje?
Jebać to ścierwo z plebsem, Ty masz w bani swoją wersję
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Łapie schizę, ale nie jak Ty, spalone styki i spalone mosty
Jak Cie widzę to mam większy syf, bo w porę nie wyciągnąłem wniosków
Jak masz na imię powiedz dzisiaj mi, bo to już nie ta sama gwiazda
Przecież jeszcze przed Tobą całe życie, a już wyglądasz jakbyś dawno zgasła
Teraz możesz jedynie liczyć na siebie tak na prawdę
A manekiny czyhają tylko, byś z nimi została na dnie
Jak nie ogarniesz w porę rozkminy, nie doczekasz tej wiosny
Młodość i piękna buzia przeminą, a zęby już nie odrosną
Też zmęczony życiem jestem, ale kurwa nie kreska po kresce
Wystrzelona jak w powietrze, jakby życie było testem
Chcesz od niego czegoś więcej czy chcesz zasilić selekcje
Od Ciebie zależy tylko czy wyciągniesz z tego lekcje
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