
Cypis / Mokra Jolanta, Nikt nie ziewa 
Wbijam do klubu ledwo się trzymam
założę gumę niunię wydym**
ona to lubi, lubię to ja
lekko pijana na pałę się pcha
jestem jebnięty śle komplementy
płonę jak skręty spuszczam na pięty
na chu* tańczę jak Despacito
o boże jak pasuje mi to
słuchaj kobito dawaj na loże
ja jestem wariat wszędzie ci włożę
wciągnij działkę w lewa przegrodę
ja ci się spuszczę na cycki młode
dobra patola zobowiązuje
w takich klimatach się odnajduje
kocham te kluby kocham tych ludzi
chce imprezować to się nie nudzi

jadą świry nikt nie ziewa
w ci* kut* w nosie mewa
dzisiaj parkiet jest nasz on mi spuszcza się na twarz
znowu zakochałem się skarnie 
proszę przeleć mnie
niech ta chwila wiecznie trwa
aż mi w piździe muza gra
/2x

mam wyjebane na tego palnata
jestem blondyna mokra Jolanta
Zrozum lamusie nie jestem dziwka
ja nie ulegne za 4 piwka
mam go na oku i mokro w kroku
on mnie wyrucha zaraz po zmroku
mam go na oku niczym soczewkę
dzisiaj ci z chu* zrobię konewkę
Mokra Jolanta nie dla każdego 
chyba że masz ch8 wielkiego
dobrze zaorasz, to będę twoja
w kiblu ci kuc* potargam gnoja
4 nad ranem, ja najebana
I w każdą dziurkę będę ruchana
bo jestem młoda, lubię się bawić
wypić kielicha, pałę postawić

jadą świry nikt nie ziewa
w ci* kut* w nosie mewa
dzisiaj parkiet jest nasz on mi spuszcza się na twarz
znowu zakochałem się skarnie 
proszę przeleć mnie
niech ta chwila wiecznie trwa
aż mi w piździe muza gra
/2x

nigdy nasienie nie leci na ziemie
połykam wszystko bardzo je cenie
słodkie nadzienie z twego rogala
mokra Jolantę dziś zadowala
już ci odwala, weź się uspokój
i napaleńców weź nie prowokuj
o co ci chodzi, lubię to robić
lubię się cycem o chu* obić
ja w to nie wnikam, lecz to nie burdel
a ty już warczysz jak stary kundel
dzisiaj szczytuje dobrze się czuje
mam pipkę mokrą i odlatuje



Dj nakur* dobra jest vixa
ja najebana daję za chipsa
każdy się bawi póki jest  młody
pijany fagas ściąga mi body 

jadą świry nikt nie ziewa
w ci* kut* w nosie mewa
dzisiaj parkiet jest nasz on mi spuszcza się na twarz
znowu zakochałem się skarnie 
proszę przeleć mnie
niech ta chwila wiecznie trwa
aż mi w piździe muza gra
/2x
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