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morena, krowa i szprycha wifi
tworzą nowy squad
energia te Ryfy-fify tryska z jej obrzydliwych krost
jaki kraj taka Micki Minaj
moja oldschoolowa dziura
na bank czeka na twój wsad
ja to dopiero mam czoło rap gry
nie nie słyszałeś takiej padaczki
chciała być  baba po latach baggy
masz coś dla mnie:
gary, gary!
Rzygi /3x
Smutna buźka, bakłażan, duszek
Ogieniek i dupa z brzoskwini
I cos innego co miało bić fiutem
Dick pick /3x
Patrzam to był ogórek
Znam to na pamięć
Że niby rozjebiesz dynamitem dupę mi
Ryfa fi, ryfa mama mari, jak moriny
Polska Karyna 20 na 10 rece dla Karyny
RyFa fi wygląda jak gollum
Ma urodę jak E.T.
Nigdy nie będziesz jak Lauryn Hill albo Missy
Ruchałbym, biłbym
Ruchałbys, biłbym
Real bitch, oy ci Riri nie zrobiła pipy z satelity no klick klick

A ta czemu jeszcze nie w kuchni
Nie dotknął bym takiej kurwy
Worek na ryj i za ojczyznę
Weź szmato przestań już piszczeć
Lepiej nagrała by sextape
Niech ktoś ja już wreszcie zerżnie
No ni eda się słuchac tego jak stęka
Zamiast do majak nawijaj do peta
Cring cyrk czary żenady
Niech ona już nie nagrywa
Czy da się to kurwa odzobaczyć?
Straciłem 5 minut życia
Ta mniera w głosie jest wkuwająca
Kupi jej płytę by wyjebac z okna
Neich lepiej pokaże cycki bo ziewam
Lil kim z twarzy drzewa
A ta ciągle wierzy ze umie rapować
Wdowa, krowa pokazowa
Ja tu z glamrapu po prostu dla beki
To jest po porstu chujowe
Z głowy bym wybij jej kijem te rapsy
I obił te parchatą gębę
Pokaże tej suce gdzie jejt jej miejsce
Dziękuje, zgłoszenie przyjęte



Co za patola
A nich to 
An pewno jej kijem bym nie tknał
Nosz kur* to jest tragedia
Już nie wiem czy płakać czy się śmiać
Jebany babo-chłop i lesba
Karmili ja procą od dziecka
Na pewno ruchałaś Wdowe i Ryfe
Ciekawe która była pierwsza?
Już nie wiem czy gorzej sie na nią patrzy
Czy gorzej się kurwa jej słucha
Na pewno ma jaja i dużego fiuta
I ziomków swoich posuwa
O kur* co za nuda?
Tego si enie da słuchać
Czy ona jest kur* głucha
Czy ktoś ja w ofóle rucha
Do tego brzydka i gruba
Ciekawe cY ma chuja
Te rapy to jakaś chujnia
Niech ona się w końcu utka
To ziomek jest czy Szmula
Boze, jak ona mnie wkurwia
Najbardziej to gorzej już z nia być nie moze
Niech jej to ktoś powie natychmiast

nie mówi do nas nic
chuja wiesz i W SZAFIE ŚPISZ
ciągle gadasz
ciągle gadasz
nie zamyka cie się ryj
nie mówi do nas nic
chuja wiesz i W SZAFIE ŚPISZ
ciągle gadasz
ciągle gadasz
nie zamyka cie się ryj

WRR (WdoWA, Rena, Ryfa) - W SZAFIE ŚPISZ (ft. polski Internet) w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/wrr-wdowa-rena-ryfa-w-szafie-spisz-ft-polski-internet-tekst-piosenki,t,688312.html

