
D-Bomb, Nagie anio
Ref:
Otworzysz oczy wiesz co światem tetraaza rządzi
Nagie anioły opętały nas i nie ma dokąd biec
Otworzysz oczy wiesz co świetem teraz rządzi 
Byle z kim byle szybko byle gdzie jeśli forse masz spełnisz każdy sen...
1. Bo początek był taki bez gadania polemniki
Na trawniku zostały moje pierwsze plemniki
Choć ta chwila trwała krótko i ulotną była to w pamięci mej została w pałe mi sie wbiła
Potem szło mi jak z płatka były czasy rock and roll'a na prywatkach kolejno były Anka i Ola
Byłem bystry bajer miałem niczego 
O miłości o gwiazdach taki byłem kolego
Teraz czasy się zmieniły
Nie pierdoli sie o gwiazdach 
Siadaj tutaj mała no i jazda tibidi jazda
Koniec wieku nie ma żadnych ideałów nikt nie prawi o miłości tamtych starych banałów
A czternastki to wstydzą cnoty nie ma mowy o miłości i to nie są ploty
Jak nie wierzysz to poszukaj na ulicy
Nie urzyczysz w tym wieku ani jednaj dziewcy
Ref
Kiedyś wolną miłość można było uprawiać 
tirliba, tirliba spokojnie się zabawiać
Teraz trzeba uważąć dużo więcej strachu
Upierdoli Cie HIV no i lecisz do piechu
Jestem gość kumaty no i wymyśliłem w wannie że zostane chyba... przy jednej pannie
Tirliba tirliba wymyśliłem w wannie 
Jutro ide do Wandzi
Więc kupiłem co trzeba 
W progu wale witaj Wandziu i od razu wyczułem że w jej chacie lecie gandzią
Ale to nei ważna w każdym bądz razie już za parę chwil byliśmy w wielkiej extazie
Ja bym z Wandzią tak mógł tirliba do rana ale ona wali do mnie - Spadaj! zaraz bd zmiana
Więc wqrwiłem się dokładnei na bo miałem być jednem myślę pogadam albo komuś  przyjebe
Aniele opętałeś mnie z Tobą tylko chce spać po usraną $mierć i nie mów mi byle z kim byle szybko byle gdzie tak nie spełnie się twój wymarzony sen...
Nagi aniele opętałeś mnie z Toba tylko chce być po usraną $mierć i nie mów mi byle z kim byle szybko byle gdzie tak nie spełni sie Twój wymarzony sen
Ref...
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