
Yasiex0r feat. New Zero, Skup szmat
ntro [wysokim g&amp;#322;osem]:
Siemasz, czarnuchu!
Refren:
Witajcie w moim skupie szmat;
to nieistotne ile macie lat;
a ty dziewczynko moj&amp;#261; dzid&amp;#281; chap
i wiedz, &amp;#380;e to czarnuszy rap;
[wysokim g&amp;#322;osem]
Witaj&amp;#380;e w naszym skupie szmat;
gdzie wst&amp;#281;p ma nawet stary dziad;
przygotuj kas&amp;#281; i wyci&amp;#261;gnij bat;
ruchaj mnie mocno, o dobrze tak.
Zwrotka 1:
I jak m&amp;oacute;wi&amp;#322;em, kurwa, tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie zrobi&amp;#322;em -
- na przek&amp;oacute;r starej sw&amp;oacute;j burdel postawi&amp;#322;em;
dziwki mam dobre, wr&amp;#281;cz pierwszoligowe,
cho&amp;#263; maj&amp;#261; silikon i w&amp;#322;osy &amp;#322;onowe;
plus maj&amp;#261; taki - s&amp;#261; najta&amp;#324;sze na rynku,
s&amp;#261; ch&amp;#281;tne i m&amp;#322;ode, tylko dymaj je synku;
patrz jak to robi&amp;#281;, ucz si&amp;#281; uwa&amp;#380;nie -
- mam tu ju&amp;#380; jedn&amp;#261; i wnet j&amp;#261; ujarzmi&amp;#281;;
ugniataj mi jaja, nog&amp;#261;, m&amp;oacute;zgiem i miednic&amp;#261;,
a nast&amp;#281;pnie poka&amp;#380; cycki, bo nie jeste&amp;#347; ju&amp;#380; dziewic&amp;#261;;
w ka&amp;#380;dej pozycji i przy ka&amp;#380;dej okazji,
zapinamy si&amp;#281; w dupy nawet przy kolacji;
do&amp;#347;wiadczony jestem, jako alfons te&amp;#380; ostro&amp;#380;ny;
bywa i tak, &amp;#380;e jak&amp;#261;&amp;#347; pizd&amp;#281; trza udro&amp;#380;ni&amp;#263;;
bior&amp;#281; wtedy szczypce, zabawy co nie miara,
wyci&amp;#261;gam to co trzeba, no i wrzucam do gara.
Refren:
Witajcie w moim skupie szmat;
to nieistotne ile macie lat;
a ty dziewczynko moj&amp;#261; dzid&amp;#281; chap
i wiedz, &amp;#380;e to czarnuszy rap;
[wysokim g&amp;#322;osem]
Witaj&amp;#380;e w naszym skupie szmat;
gdzie wst&amp;#281;p ma nawet stary dziad;
przygotuj kas&amp;#281; i wyci&amp;#261;gnij bat;
ruchaj mnie mocno, o dobrze tak.
Przej&amp;#347;cie:
A teraz powiedz mu
(jeb si&amp;#281; chuju);
no powiedz mu
(jeb si&amp;#281; chuju);
we&amp;#378; chod&amp;#378; no tu
(jeb si&amp;#281; chuju);
lubi&amp;#281; Pej&amp;#281; i SLU
(spierdalaj chuju);
Zwrotka 2:
Dup&amp;#261; kr&amp;#281;cisz nie najgorzej, ka&amp;#380;dy to przyzna,
cho&amp;#263; musi mnie pojeba&amp;#263;, bym ci mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wyzna&amp;#322;;
bo jestem gangsterem, wi&amp;#281;c mog&amp;#281; mie&amp;#263; ka&amp;#380;d&amp;#261;;
czasem &amp;#322;owi&amp;#281; ryby, ale kart&amp;#281; mam niewa&amp;#380;n&amp;#261;;
a spr&amp;oacute;buj powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e ten rym by&amp;#322; chujowy,
to zastrzel&amp;#281; ci matk&amp;#281; kul&amp;#261; z mojej g&amp;#322;owy;
nic nie mam do ukrycia, taki jestem prosty,
m&amp;oacute;wi&amp;#261; o mnie: czarnuch, co wpierdala wodorosty,
lecz nie o tym ten utw&amp;oacute;r, o dziwkach ma by&amp;#263; mowa -
- me czarnusze j&amp;#261;dra li&amp;#380;e ka&amp;#380;da w skupie nowa;
ka&amp;#380;d&amp;#261; sprawdzam osobi&amp;#347;cie - wiadomka;
gdy si&amp;#281; zdarzy niepos&amp;#322;uszna, to zawo&amp;#322;am ziomka;
a m&amp;oacute;j ziomal, te&amp;#380; czarnuch, posmyra j&amp;#261; batem,
bo one to lubi&amp;#261;, kiedy murzyn jest katem
i to wszystko w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie, koniec tej zwrotki;



groch&amp;oacute;wka mi stygnie, wi&amp;#281;c spierdalam do ciotki;
Refren:
Witajcie w moim skupie szmat;
to nieistotne ile macie lat;
a ty dziewczynko moj&amp;#261; dzid&amp;#281; chap
i wiedz, &amp;#380;e to czarnuszy rap;
[wysokim g&amp;#322;osem]
Witaj&amp;#380;e w naszym skupie szmat;
gdzie wst&amp;#281;p ma nawet stary dziad;
przygotuj kas&amp;#281; i wyci&amp;#261;gnij bat;
ruchaj mnie mocno, o dobrze tak.
Refren:
Witajcie w moim skupie szmat;
to nieistotne ile macie lat;
a ty dziewczynko moj&amp;#261; dzid&amp;#281; chap
i wiedz, &amp;#380;e to czarnuszy rap;
[wysokim g&amp;#322;osem]
Witaj&amp;#380;e w naszym skupie szmat;
gdzie wst&amp;#281;p ma nawet stary dziad;
przygotuj kas&amp;#281; i wyci&amp;#261;gnij bat;
ruchaj mnie mocno, o dobrze tak.
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