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siema siema siema
to uliczne Bajlando
zasad stara szkoła
patologia, nie to tamto
po podwórku wersem
bo kto tutaj nie milczy
kończy jak dziwka
i chlasta se żyły

witamy cię w getcie
w przejściówce gdy ciemno
przygrywa śmierć kosą
i sprawdza ci tętno
gotuje sie woda, już jest cały termos
popalone styki i uliczne getto

nie przewidzisz tego, kto dzisiaj podetnie żyły
czaszkę masz przedziurawioną
rap polskiej dziewczyny
uderza jak wariat i łamie ci czaszkę
się pilnuj kill billie z kim idziesz na randkę
polski rap /2x
kryminalny w kajdankach, nie znam ,nie widziałem i palę franka
wchodzę , wykurw* drzwi, szukam bażanta
gitów pozdrawiam
wychodzę w kajdankach

Popalone styki siemano
to uliczne Bajlando
z kopa wyjebali drzwi rano
wersja z kopy na miskę
nie zamykaj drzwi mamo
zawsze grzeczny oczywiście
na waleta chłopa nie żyje, bo przedziurawi …

więc kociła, kocioł
zanim pójdziem do piachu
zło mi wkręca korkociąg, koło pęka na zachód
i na wschód tu lecimy
na wolnej kurw* wjazd!
leci muzyczne bailando
od strony ulicznej pas
idzie pies z tamtej strony, nieraz pękają kondomy
z życia chrzest, coś nie wyszło
jak wyszło to z dupy strony
mówisz ‘cześć’ nieświadomy, chu* pali niewiadomy
pet kopie tu jak drewno , wolny oddech
przed siebie, chu_ kur* wredne
co ci mówił biegle
po tygodniu chu, buja karuzela
rzygaj kur* se na klatę
może wyschnie do wesela

Bajla Bajla, Recoba
in coming
weź to po kręgosłup
może to ich zadowoli
pieprzyć i dosolić, niby nic prostszego
mój label to moc, tak jak Arka dla Noego



i chu* wykładam na to co kto gada
Bajlando Bajlando 
tak tworze historię, tak tworzy sie saga
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Bajlando uliczne
lecą kopy na miske
cała arena sie buja, na…  loco nauczyciel
Bajlando Bajlando 
latamy po ..., a stropy sie walą
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