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aj wonsy
ty kaj?

wiym dziś srogi frajer u Jorga geburstag jes
seba godoł mi już wczorej to
ty kaj tu mi leziesz po klatce i klupiesz fest
cygaretom smierdzisz jak pieron

sam grajom disco polo albo tyn metal
basy huczom gośniej niż aeroplan
cało ta muzyka to je groch z kapustom

ja jo wyim kaj w piwnicy wszystkie knefle som
zaroz się tam przejdą i wywłoncza sztrom
zanim jeszcze w halbie bydzie cołkiym pusto

dejta cicho
już nie róbta larma dzisiej z tom muzykom
bo w gipsdeka klubie z dołu opa krykom
a za ścianmo nyno Brajnek z Dżeskikom

Dejta cicho
lepij idźcie do dom bo już ledwo dychom
kto wos tukej wpuścioł jo si ino pytom
chyba wom się Ślunsk pomyloł z Amerykom

Suba /4x
dej!

Kiero to Tak ryczy
Kiero z okna łeb wychylo
Słychac wos we wszytkich blokach
I w Bytomiu w familjokach
Wiela wos tam jeszcze je
wiela mo wos przyleź
niy miyścicie siy w chałupie
Cisza nocno mocie w dupie

Z Biedronki halba durs rozlewają
śledziem se przygryzają
Prziszli z całom kapelom
niy przyjmują się niedzielom
łod tych basów trzynsia się jak galert coły dom dom
a jo jutro fest na rano do roboty mom mom

nawet bych tam poszła
ale nie lubia Roksany
Kiero /3x
beret mo łod zawsze porypany
łona to jes było libsta łod mojyego brata
pożyczoła nie oddała nom małego Fiata

Być cicho to cicho
zgaście już to dicho
Jo znom policjanta
wos wszytkich pochyto
Puszcza smsa
Mirek przyjdzie w dresach
jak niy zaleg kajśtam przy delikatesach

A cicho to chiocho
niech wos wsztytkich licho
Dajcie mje pokóz z tom gośnom muzykom



Mocie PKS-a prosto spod GS-a
Jak niy wyicie kedy spowdzi wom Teresa
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bo w gipsdeka klubie z dołu opa krykom
a za ścianmo nyno Brajnek z Dżeskikom
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Kiero to Tak ryczy
Kiero z okna łeb wychylo
Słychac wos we wszytkich blokach
I w Bytomiu w familjokach
Wiela wos tam jeszcze je
wiela mo wos przyleź
niy miyścicie siy w chałupie
Cisza nocno mocie w dupie

dejta cicho
już nie róbta larma dzisiej z tom muzykom
bo w gipsdeka klubie z dołu opa krykom
a za ścianmo nyno Brajnek z Dżeskikom

A cicho to cicho
zgaście już to dicho
Jo znom policjanta
wos wszytkich pochyto
Puszcza smsa
Mirek przyjdzie w dresach
jak niy zaleg kajśtam przy delikatesach

A cicho to chiocho
niech wos wsztytkich licho
Dajcie mje pokóz z tom gośnom muzykom
niy mieścita siy w chałupie
Cisza nocno mocie w dupie
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