
Mata, Szmata
Zawijam Ją na chatę, bardzo chętnie się zeszmacę
Piję sobie wódę , ona pije sobie sake
Przez chwilę myślałem, że Mata to matafucker
ale nie jest tak wcale, zrobię wszystko co mi każesz
no bo nie potrafię żyć inaczej, w inny sposób
Mój moralny kręgosłup
dźwiga bardzo dużo osób
One siedzą na mnie
Mówią ze jest fajnie
Że wyglądam ładnie
żebym zjadł je
ale po chuj?
(jak lasagne)

Ja bym tylko chciał śniadanie jakieś zjeść
ale póki co jestem surowym mięsem
wokół mnie kucharek 6
Zrób ze mną co chcesz
mała, zrób mi to co chcesz
(błagam, weź mnie)
No bo jestem pie***lonym niewolnikiem
Każesz mi językiem zrobić tak, żebyś odleciała
niby jesteśmy u Michała
no i powinienem VIP-em być
Ale jestem twój
i dlatego znów, 

Bij mnie po twarzy
nikt nie zauważy nas
odpalam haszysz
ona zarzuca na język kwas
Wszędzie mam siniaki
chociaż stawki, to nie fight club
mówisz do mnie: Zdejmij majtki
no bo nie lubisz jak w majtkach.. jestem
Codziennie mam sylwester jak Stallone
one nagrywają sextape.. bo mi stanął
Niebieska tabletka i panadol
tylko niebieska tabletka i panadol

(Jeden panadol, czy dwa?)
Pięć!

Bierzesz termometr do buzi, no to uważaj na rtęć
bierzesz kęs, mnie
Mój materac to pręgierz
Jestem tylko na teraz
ale jak zechcesz to będę, bo
Jestem kurwa męską prostytutką
Wszystkie moje wersy dedykuję moim sutkom
Będzie bolał chuj mnie jutro
ale znowu wbijam chuj w to
Znowu wbijam chuj w to
no bo jestem kurwa kurwą!

Nie lubię zakładać gumek, lecz muszę
Jedna myślała, że M.A.T. jest Mateuszem
ale nawet nie poprawiłem
bo było mi dobrze i miałem to w dupie
Dobry soundtrack lubię
teraz akurat leci sobie Blueface
Potem: Usher, 50, DMX 
biodrami chodzę do nutek
Bo nie chce mi się spać!



Chciałeś, no to masz, kur*a mać
jebać trap!

Ona ma tatuaż z koroną
no i leci Fetty Wap
Ona ma tatuaż z koroną
no i leci sobie.. wap

Bij mnie po twarzy
nikt nie zauważy nas
Odpalam haszysz
ona zarzuca na język kwas
Wszędzie mam siniaki
chociaż stawki, to nie fight club
mówisz do mnie: Zdejmij majtki
no bo nie lubisz jak w majtkach jestem
Codziennie mam sylwester jak Stallone
one nagrywają sextape.. bo mi stanął
Niebieska tabletka i panadol
tylko niebieska tabletka i panadol

--
Utwór 'Szmata' - MATA pochodzi z płyty MATA 'Młody Matczak' 
premiera 1 października 2021 roku.
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