
Sztigar Bonko, Kauabanga
W rytmie Funku krzycz Kauabanga W rytmie Funku krzycz kauabanga (i rusz ten pierdolony Tylek MAN!)

Oo - hoo , Jo na majka ida
Sznupa się przyda - tu hamulców ni ma.
Trzima mie puls a serce łupie,
"Kaj mosz tabaka" - Jo ciągle ja sznupię. Bit klupie, jak flash paparazzi
Trzepie membraną jak na Fugazzi.
Jo też mom ta faza kero mo tyn haj
Sztigar Bonko Boom Biddy Bye bye

Evrybody move it, nadchodzi duet
Co mo więcej mocy niż amulet
I rozjebie Ci ten łeeeb..

To je stopa -- jeb, no i werbel - trzask
Sypie się strop jak jebie ten bas.
Pisko ta trąbka jak Becker z ranka
?W rytmie funku krzycz kauabanga".

Jes żeh jak Shredder, co nawija w eter
Tabaka jak Red Hot Chili Pepers.
Ostra jak miecz co Leonardo mo
?Zasznupej się to mocy Ci do". Jak power up Super Mario Bros
Gram na Nintendo , Sztigar mo Flava.
Godom Hej Yo - włącz coś z Atari
To ma ten smak jak Mocne Browary.

Jo kopia ten beat jak w ścianie wungel
Jes żech koszmarem jak Freddy Kruger.
Jes żech głośniejszy niż Miles Davis z trąbką
Wisz kto to taki - "To jest Sztigar Bonko"

Jak Doom , Doom
Szczelom w przodku i Boo - ooom
Dygo cały tłum.
Bo to Sztigar Bonko je
Sam poczuj ta moc i zasznupej się

W rytmie funku krzycz Kauabanga ?I rusz ten pierdolony tyłek Men!"

Kauabanga jak Żółwie Ninja
Docierom do ciebie sygnałem po chinchach.
Ten styl je w dechę, więc posyp krechę
Sztigar Bonko zabijo cię śmiechem.

Zjadam słabeuszy jak duchy Pac Man
kopię dupy jak kickboxer: Van Damme.
Przy micu skaczę jak w ringu Tatanka
Mom giętki język jak Red Man po bluntach.

Łap pa be luba, kaj jest moja sznupa
Ty dej jo poniucham i zgrom tego loopa.
A onych tutaj mom na pęczki -
"Sztigar Bonko je dziś niebezpieczny"

Nie wołaj behapowca, milcz jak owca
Lepsze jedź na wirch i zamów mi browca.
Jeszcze jest coś co jo tutaj chcę!
"Dej ino zasznupać się!"

Bo Sztigar Bonko je wielki jak Hong Kong
Tańczę jak Bruce Lee gdy kopie nogą.
Przychodzę z misją jak Bart Simpson
Rozjebać wam łby jak miasto King Kong.



Jak Flip Mode jo chcę tego więcej
Halo Kingstone - Tabaka dejcie!
Jak Yellowman - ty znasz ten slang
Zungu zungu zu zungu Zeng.

Zwiedzam kraj jak Optimus Prime
Kiwa cię to, to głośniej to daj.
Skakej się przy tym jak przez skakanka
?W rytmie Funku Krzycz Kauabanga!"

W rytmie funku krzycz Kauabanga ?I rusz ten pierdolony tyłek Men!"

RAS TABAKA

Sztigar - Sznupej tabaka - dance man
Tańcz ruszaj dupą przy tych bitach.
Sztigar - Sznupej tabaka - dance man
Tańcz ruszaj dupą przy tych bitach.

Z onym w kolasce sznupej Sztygar.
i z onym w przodku Sznupej Sztygar.
z onym pod szybem Sznupej Sztygar.
i z onym w doma Sznupej Sztygar. /2x
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