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Jest shawty i jest alko 
bo zycie zdobywa sie walka
najwazniejsze rzeczy do ulotnego szczescia
to fajna dupa i browaru szescpak
Zostan moja mamasita
ja bede twoim papasito
razem wypijemy mojito
zostaw w koncu ten rozaniec
i zacznij ze mna dziki taniec
przekonaj sie jaki ze mnie skubaniec
pomoz mi znalezc twoj punkt G
mysle ze go szybko znajde ehe 
ten song dedykuje tobie
gdy po raz pierwszy cie ujrzalem
od razu sie zakochalem
i palce gdzie nie trzeba wkladalem
wygladalem glupio jak krasnal chalabala
gdy sie rozebralas to pekla moja pala
i sperma szybko miasto zalala
shawty popilas ja piwem
byla dla ciebie paliwem
naszej milosci spoiwem
dalem ci moj zaczarowany flet
werterz original rozpuscil w ustach sie wnet
a potem nabilas sie na niego jak bagnet
rapuje i dobrze sie czuje
nasze milosne chwile smakuje
erotyczne plany rozkoszy snuje
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Idziemy do piekla tanczac techno
zmieszane z rapem by z nudy nie zdechnac
po nirvanie dopiero mozemy odetchnac
choc wzrokiem wciaz swym rozbieraja mnie 2 kuguary
sa bardzo horny nie wiem czy na obie starczy mi pary
dobrze zem mlody no i ciagle jary
wiec energi mi starczy jeszcze na ciebie
i bez prochow razem mozemy byc w niebie
chyba ze ktos mi wczesniej ciebie zajebie
dlatego wyciagam ze spodni asa
slyszalem ze jak ssiesz kutasa
robisz to pierwsza klasa
ale chcialbym bys miala do tego czysta dupe
nie chce miec na jezyku kupe
rzeczy jakie jadlas kakao czy zupe
bo gdy bede miec dosc w nosie twych much 
zrobie ten chamski ruch
i kopne cie dziwko w brzuch
uderze dokladnie w zoladek
czy L.A. Wawa czy Londek
zrobie z kazda suka porzadek
moze byc nawet powoli
wiedz wiedz jak to boli
jak sie mocno pierdoli
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