
PeeRZet, Mamy Tupet
[x2]
Mamy tupet, ruszamy twoj&amp;#261; dup&amp;#281;
Jej dupy nie ruszamy, mamy dla niej inne plany
Mamy tupet, szanowne PIMP'ostwo
Buja parkietem wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj siostro
S&amp;#322;uchaj tutaj zostawi&amp;#281; dzi&amp;#347; honorarium
Tyle fok, nie wiem czy to klub czy akwarium
Czuj&amp;#281;, &amp;#380;e to moje miejsce jak MySpace
Barman si&amp;#281; zaprzyja&amp;#378;ni z tob&amp;#261; jak jeste&amp;#347; z hajsem
Ch&amp;#322;opaki klej&amp;#261; si&amp;#281; do dziewczyn, szybkie tempo
Klej&amp;#261; si&amp;#281; jakby by&amp;#322;y nasmarowane kropelk&amp;#261;
Ej, tempo jest kozackie, nie da si&amp;#281; pr&amp;#281;dzej
Zaraz b&amp;#281;d&amp;#281; jak Gural pyta&amp;#322; - co to za miejsce?
Spoko u mnie, kumpel m&amp;oacute;wi - w kurw&amp;#281; nie mog&amp;#281;
Nadchodzi zimny skurwiel, w&amp;oacute;dka w kuble z lodem
To nie jest trudne, to jak przetrwa&amp;#263; rund&amp;#281;
Nie wiesz co to najebka? to wpisz se w google
Ziom jak mam urodziny nie sp&amp;#281;dzam ich u rodziny
Wypijemy t&amp;#261; butelk&amp;#281; albo kurwa urodzimy
Mamy to co&amp;#347;, mamy to go&amp;#347;&amp;#263;, nie mamy do&amp;#347;&amp;#263;
Mamy te mamy, nie mamy im za z&amp;#322;e czy co&amp;#347;
Niech &amp;#347;wiat us&amp;#322;yszy jak si&amp;#281; bawi Stalowa Wola
Tu na ka&amp;#380;dego ziomka ju&amp;#380; czeka trumna spora
Bo ka&amp;#380;dy dobrze wie co znaczy wyci&amp;#261;&amp;#263; zgona
Wyci&amp;#261;&amp;#322;em z pami&amp;#281;ci godzin&amp;#281; lub p&amp;oacute;&amp;#322;tora
To jak kosmiczny mecz, wiesz czemu cz&amp;#322;owieku
Bo tak jak tam zmiatamy potwory z parkietu
Jak odwracam si&amp;#281; i wo&amp;#322;am - halo barman
Mam na sobie tyle oczu, &amp;#380;e dostaj&amp;#281; garba
Wo&amp;#380;onko, wo&amp;#380;onko, bujanko, bujanko
Wbi&amp;#322;a tu ekipa co chce zostawi&amp;#263; banknot
Pozdrawiam Kamila i Dima, weso&amp;#322;e siostry
Oraz wszystkich co lubi&amp;#261; tryb &amp;#380;ycia nocny
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Mamy tupet, ruszamy twoj&amp;#261; dup&amp;#281;
Jej dupy nie ruszamy, mamy dla niej inne plany
Mamy tupet, szanowne PIMP'ostwo
Buja parkietem wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj siostro
Najlepszy przepis na wiecz&amp;oacute;r - wbija&amp;#263; w kluby
Jest prosty, kurwa, jak przepis na budy&amp;#324;
Ludzie wciskaj&amp;#261; si&amp;#281; tu jak dupa w jeansy
Jestem typem co ma te super skillsy
Nie pytaj mnie ziom ile wypi&amp;#322;em
Bo si&amp;#281; zapl&amp;#261;ta&amp;#322;em bardziej ni&amp;#380; fabu&amp;#322;a w Pile
Moje ziomki, wiesz, maj&amp;#261; ci&amp;#347;nienie
Obce jest im powiedzenie - mie&amp;#263; wzi&amp;#281;cie jak premier
Pozdrawiam Krak&amp;oacute;w i te kluby ch&amp;#322;opaku
I te dupy ch&amp;#322;opaku i tych s&amp;#322;abych ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w
Co im te dupy uciekaj&amp;#261; jak ich loopy z tracku
Pr&amp;#281;dzej ni&amp;#380; w tw&amp;oacute;j rap uwierz&amp;#281; w duchy brachu
Nie dotkn&amp;#261;&amp;#322;bym &amp;#380;adnej dziwki, pr&amp;#281;dzej umr&amp;#281;
Ale wsz&amp;#281;dzie gdzie jestem zostawiam burdel
Nie skuma&amp;#322;e&amp;#347; tej linijki to si&amp;#281; pobaw z kumplem
Moje pogl&amp;#261;dy s&amp;#261; jak twoje zwrotki, nie s&amp;#261; trudne
Na niekt&amp;oacute;rych typ&amp;oacute;w m&amp;oacute;wi&amp;#281; scyzoryk, sam skumasz
Tylko obcinaj&amp;#261; panny, albo przycinaj&amp;#261; w chuja
Ale tu nie o tym, mamy tupet mega
Mamy ch&amp;#281;&amp;#263; na g&amp;#322;upoty i toksyczne drzewa
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Mamy tupet, ruszamy twoj&amp;#261; dup&amp;#281;
Jej dupy nie ruszamy, mamy dla niej inne plany
Mamy tupet, szanowne PIMP'ostwo
Buja parkietem wi&amp;#281;c uwa&amp;#380;aj siostro
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