
PeeRZet, Mam ochot
Daj mi filetowe Rueksy(?), i fioletowe DurexyMo&amp;#380;esz da&amp;#263; mi jeszcze wino, albo W&amp;oacute;d&amp;#281; i Red BullaDzi&amp;#347; mia&amp;#322;o by&amp;#263; kino, ale nie mam czasu si&amp;#281; rozczula&amp;#263;Dobra pierdol t&amp;#261; reszt&amp;#281;, bo kto&amp;#347; na mnie czeka ch&amp;#322;opczeNiunia tak gor&amp;#261;ca &amp;#380;e wypali&amp;#322;a mi dziur&amp;#281; w ko&amp;#322;drzePrzejebane jest &amp;#380;ycie Rapera, napieram na chat&amp;#281;Ma&amp;#322;a czemu nie odbierasz, ja ju&amp;#380; paruj&amp;#281; jak kraterPewnie niunie si&amp;#281; zgorsz&amp;#261;, lecz nie te co chc&amp;#261; si&amp;#281; toczy&amp;#263;Nie po to przez ca&amp;#322;e dzieci&amp;#324;stwo ssa&amp;#322;y Chupa-ChupsyKiedy&amp;#347; by&amp;#322;em romantykiem, ale &amp;#347;wiat mnie zepsu&amp;#322;Ich usta milcz&amp;#261;, ale oczy krzycz&amp;#261;:- Wi&amp;#281;cej seksuCho&amp;#263; nie mam tego fejmu, jak Raperzy z legaliWiesz mi, w pe&amp;#322;ni wystarcza fejm miejscowych lokaliWi&amp;#324; gr&amp;#281; a nie Gracza, czyli nie wi&amp;#324; mnieDylemat - zdobywa&amp;#263; punkty, czy punkty G?Ref.Dzi&amp;#347; ma&amp;#322;a mam ochot&amp;#281; na ciebieMam ochot&amp;#281; pokaza&amp;#263; ci jak mo&amp;#380;e by&amp;#263; w niebieDzi&amp;#347; ma&amp;#322;a mam ochot&amp;#281; jak nie wiemMusz&amp;#281; ci&amp;#281; mie&amp;#263;, albo to ci&amp;#347;nienie mnie rozjebieSpokojnie, spokojnie, ch&amp;#322;opaku nigdy w stresieCzy robisz to na pralce, na &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku czy na sedesieEj, co jest humanistki? Przecie&amp;#380; znam was dobrzeI wasze has&amp;#322;o:- &quot;Nic co ludzkie nie jest mi obce&quot;To jest prawdziwy Rap, ostro&amp;#347;&amp;#263; jak w pikantnym sosie&quot;One&quot; ci nie za&amp;#347;piewa &amp;#321;ukasz jak z Jeden OsiemTo jest prawdziwy Rap, klepie wersy jak pojebTak jak klepie ci&amp;#281; po ty&amp;#322;ku, gdy jeste&amp;#347;my we dwojeDla mnie &quot;Masz Stajla&quot;, pierdole twojego stajlaDzi&amp;#347; na twoim ciele ma&amp;#322;a chc&amp;#281; uczy&amp;#263; si&amp;#281; Braille'aPrzeciwno&amp;#347;ci przyci&amp;#261;gaj&amp;#261; si&amp;#281;, tak jest po prostuDlatego grzeczne dziewczynki, lubi&amp;#261; niegrzecznych ch&amp;#322;opc&amp;oacute;wChyba co&amp;#347; w tym jest, i masz racje &amp;#380;e to choreJak przymykasz Cole, widz&amp;#281; jak robimy to na stoleGdy mam na ciebie ochot&amp;#281;, to ju&amp;#380; nie powstrzymasz bestiiNie puszczaj tego tacie, da ci szlaban do czterdziestkiRef.Wiem &amp;#380;e nie mo&amp;#380;esz wytrzyma&amp;#263;, i chcesz si&amp;#281; pie&amp;#347;ci&amp;#263;To Trzeci Wymiar, jakby spa&amp;#322;o z tob&amp;#261; &quot;15 MC&quot;Mam 22-lata, i ogromne ambicje&amp;#379;eby przej&amp;#347;&amp;#263; z tob&amp;#261; dzi&amp;#347; przez 22-dwie pozycjeLubisz moj&amp;#261; brudn&amp;#261; gadk&amp;#281;, a wierz mi - mam gadanePrzegada&amp;#263; mnie to jak wygra&amp;#263; na r&amp;#281;k&amp;#281; z PudzianemMam par&amp;#281; niespodzianek, po nocy nieprzespanejZr&amp;oacute;bmy to zn&amp;oacute;w nad ranem, mam czas, wszystko nagra&amp;#322;emZapalmy lolka, i pu&amp;#347;&amp;#263;my Nate Dogga, wiesz?Lubie go s&amp;#322;ucha&amp;#263;, bo te&amp;#380; jest zemnie niegrzeczny piesTo dla ciebie ma&amp;#322;a, w&amp;#322;a&amp;#347;nie dla ciebie ma&amp;#322;aBo nic tak na mnie nie dzia&amp;#322;a, jak ciep&amp;#322;o twojego cia&amp;#322;aLecz muzycznie wychowa&amp;#322;em si&amp;#281; na wzg&amp;oacute;rzu cyprysowymTo fizycznie najlepiej mi na twym wzg&amp;oacute;rzu &amp;#322;onowymMo&amp;#380;esz pomy&amp;#347;le&amp;#263; sobie: - Bo&amp;#380;e, co za g&amp;#322;upotyAle mam tak&amp;#261; ochot&amp;#281;, &amp;#380;e nawet nie my&amp;#347;l&amp;#281; o tymRef.Ref.
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