Szybki szmal, Najebka sobotniej nocy
Jad&amp;#281; z wami z nami same chamy
ten joint to dynamit nie jaramy go sami
znamy panny najlepsze u ciebie w mie&amp;#347;cie
a dom co si&amp;#281; wali kompletnie zna jedyneczk&amp;#281;
sobotnia noc w tej najebce do ko&amp;#324;ca ziom
bomba suki po butelce nie problem to
pi&amp;#281;ta palce na stacj&amp;#281; nie metrem
600 co&amp;#347; gaz od eter
t&amp;#322;ok tu mamy ca&amp;#322;&amp;#261; p&amp;#281;tle my &amp;#347;migamy dalej
Emazet z Szybkim Szmalem ja nie przestaj&amp;#281; wariat
2/4 balet miasto p&amp;#322;onie jak kankan
i nie ugasi go nic p&amp;oacute;ki mo&amp;#380;esz to pij
wszyscy wiedz&amp;#261; to dzi&amp;#347;
jest sobota z domu wyjd&amp;#378; zamknij drzwi
to jest Szybki Szmal wi&amp;#281;c stul pysk
Nie zgrywamy odkrywc&amp;oacute;w
po tym kawa&amp;#322;ku zmieni&amp;#261; szmal na szowinist&amp;oacute;w
zarzuty feministek mamy noc&amp;#261; na nie
wiemy co lubi&amp;#261; noc&amp;#261; panie
w &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku parter mocowanie
jak lubisz to lift ten na zawo&amp;#322;anie
dzisiaj wieczorem nie&amp;#378;le nam to idzie
ruszaj na parkiet jeste&amp;#347; nam to winien
w&amp;oacute;da i browar wali nam to w dyni&amp;#281;
jeste&amp;#347;my tu jak rendez-vous na natolinie
wi&amp;#281;c spadaj spali&amp;#263; swoj&amp;#261; gasolin&amp;#281;
od P.M. do A.M. od A.M. do P.M. pijem
Szybki low rano o lito&amp;#347;&amp;#263; pro&amp;#347;
w&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; w&amp;#322;&amp;#261;cz autopilot pion
noc pora zacz&amp;#261;&amp;#263; mo&amp;#380;emy pi&amp;#263;
nie ma bomb nad Warszaw&amp;#261; dzi&amp;#347;
wol&amp;#281; r&amp;#281;k&amp;#261; &amp;#322;okciem czo&amp;#322;em w denko
pan pr&amp;#281;dko obczaj to bordowe Vento
psy, psy, psy masz to jak w banku
psy, psy, psy nie lubi&amp;#261; pijaczk&amp;oacute;w
Kajuta W.S.K. klub&amp;oacute;w kwiaciarnia
proste, &amp;#380;e ka&amp;#380;dy tu rud&amp;#261; ogarnia
polska w&amp;oacute;dka gda&amp;#324;ska halba
kolejna butla l&amp;#261;duje w gard&amp;#322;ach
to najebka sobotniej nocy
tak Szybki Szmal sp&amp;#281;dza soboty
to najebka Szybko-Szmalowa
tak melan&amp;#380;ujemy zobacz
Tu trawka przy bluntach nie na disco
wpad&amp;#322;y ziomy rozmrozi&amp;#263; czyst&amp;#261;
nie b&amp;#261;d&amp;#378; statyst&amp;#261; u nas nie ma trze&amp;#378;wych
jointy w&amp;oacute;da bro nie Brendy
ej wy drinka nie ogarniasz
pijemy z gwinta palimy z wiadra
szybko rozdrabniaj skr&amp;#281;&amp;#263; skurwiela
wsta&amp;#324; z fotela ej palimy teraz
Dajcie mi n&amp;oacute;&amp;#380; rozpruj&amp;#281; jaki&amp;#347; w&amp;oacute;z
i dopiero jak mnie skuj&amp;#261; to wrzuc&amp;#281; na luz
i dopiero na Kolskiej si&amp;#281; obudz&amp;#281; c&amp;oacute;&amp;#380;
ona na do&amp;#322;ek kozaki mnie nie skuj&amp;#261; i ju&amp;#380;
tak si&amp;#281; ko&amp;#324;czy picie na pusto z gwinta
ale teraz zaczyna si&amp;#281; sobotnia podcinka
jak &amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;ta febra nie to nie gor&amp;#261;czka
raczej pod klubami szerzy si&amp;#281; rze&amp;#380;&amp;#261;czka
ka&amp;#380;dy najebany ledwo kontroluje
sunie sypi&amp;#261; si&amp;#281; jak szk&amp;#322;o w salonie
to najebka zacz&amp;#281;&amp;#322;a si&amp;#281; w pi&amp;#261;tek wieczorem
to nie ko&amp;#324;czy si&amp;#281; sobotniej nocy pod monopolem
Ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, nie pierdol

ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, co?
ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, co?
ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, ta&amp;#324;cz, rozkuj si&amp;#281;, ziom
Pierdol&amp;#281; clubbing szczerze tak to widz&amp;#281;
wol&amp;#281; na relaksie hula&amp;#263; sobie po rewirze
p&amp;#281;knie par&amp;#281; dyszek dotrujemy batem ryje
jedno tu jest pewne z powo&amp;#322;aniem si&amp;#281; nie min&amp;#281;
to jest skutk&amp;oacute;w zamu&amp;#322;ek bez zb&amp;#281;dnych rozkminek
nie przez nie w godzin&amp;#281; puszczam rano szyby z dymem
zadzwoni&amp;#281; nawin&amp;#281; reszta podbije
za chwil&amp;#281; pod kinem wita Imielinek
w dzisiejszy wiecz&amp;oacute;r b&amp;#281;dzie przechuj
zgodnie z tradycj&amp;#261;, kt&amp;oacute;ra z nami jest od wiek&amp;oacute;w
Kaliego kwadrat umiarnia w&amp;#281;dzarnia
tr&amp;oacute;jka bez przypa&amp;#322;ka Orlen stacjonarna
Voyage voyage po zaplutych tatuarach
miasto dla nas dla nas jego sceneria szara
mo&amp;#380;e nie copa cabana ale co wi&amp;#281;cej dla chama
kiedy dobrze polewana jest w&amp;oacute;da na p&amp;oacute;&amp;#322; (coooo?)
Nadchodzi najebka sobotniej nocy
niedosyt, bo nie wiem co zrobi&amp;#263; z tym wieczorem
na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie w sam&amp;#261; por&amp;#281; ziomek mnie wydzwania
melan&amp;#380;yk wypita dawaj Szu tu dawaj
na szybko to rozkminiam gitara manjolina
m&amp;oacute;wi&amp;#281; jest grubo po 10 spotkamy si&amp;#281; ju&amp;#380; w klubie
akcja spontaniczna takie akcje lubi&amp;#281;
przemieszczam si&amp;#281; na przysta&amp;#324; szybki transport na &amp;#346;r&amp;oacut
mo&amp;#380;e nie najszybszy ale docieram tam wreszcie
nareszcie ju&amp;#380; jestem
a tu bramkarz do mnie z tekstem
&amp;#380;e nie ma miejsca w &amp;#347;rodku i &amp;#380;ebym zszed&amp;#322; ze schodk
a ja na to mu synku
chyba nie wiesz kto to Wielki Szu
jest za mn&amp;#261; Papa Show jest Ma&amp;#322;y Esz
Kali, Ciech, Procente, Emazet, &amp;#321;ysy te&amp;#380;
Stempel wiesz Szybki Szmal all stars
masz tu hajs tiru riru wpuszczaj nas we&amp;#378; nie &amp;#347;wiruj
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