
Wielki Betonowy Chuj & Ły$y Anioł, Wszystkie kurwy Bansują
To jest kolejny freestyle

Bo kiedy wchodzę do klubu i widzę te bansujące kurwy
Przy bitach tak trudnych dla mnie do zrozumienia
To mam twardy orzech do zgryzienia
Czy wybrać tą młodszą, czy ta z odrobiną doświadczania
20 lat, niby nie jest dużo
Ale te roczniki ziom dobrym przebiegiem wróżą
Ujechałaś szmato więcej kilo niż tir
Dzisiaj poznasz dzisiaj co to jest Chuj i sir Mich
Ły$y Anioł ze mną dziś trzyma się sztamą
Wiec z taką panią jak ty zaczynamy z Jamą
Zabieram cie pod adres dobrze znany
Będę cię jebał ooo
A ze mną mój kochany brat
Wejdzie od tyłu i będzie dobrze
Poznasz dziwko co to znaczy w dupie pogrzeb
Poznasz co to bansowanie jest migdałków 
Poznasz to kurwo, wiec się spakuj
Najków nie bierz weź z sobą
Weź lepiej glany
Będę cię napierdalał z kolana
A potne w japę ciosem dostaniesz z gumshota
Jestem Sir Mich, patrz na tego kota

Na raz - wszystkie kurwy trzęsą biodrami
Na dwa - wyjmujemy chuje jak dynamit
Na trzy  - wypnij dupę dziwko w stronę słońca
Na cztery – pij teraz krew z prącia
/2x

Tryska chuja jak gejzer
Strzela jak szampan tak
Wyluzowany jak Wojciech Mann
Stestuj dziwko jak smakuje mój szpan
Ogól cipę
Załóż szpilki, tak mówię ja
Anioł wita u Jamy bram
Robiłaś mi robiłaś Sir Michowi
O co chodzi teraz dziwko
Przed czym teraz się bronisz
Gałka jest w moje lodziarni
Twoja twarzyczka płótnem dla mojej farby
To dzieło Anielski do jutra nie przetrwa
Wiec zrób fotę potem koleżanka przekaż

Na raz - wszystkie kurwy trzęsą biodrami
Na dwa - wyjmujemy chuje jak dynamit
Na trzy  - wypnij dupę dziwko w stronę słońca
Na cztery – pij teraz krew z prącia
/2x
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