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sznuru, sznuru
Quebo, Taco
myju, myju, myju, myju

se jestem na saunie, paruje
ty w celi żeś ziom
ktoś mnie vibovitem posypał
i do oczu wlazło mi to
za rękę mnie szarpie dwóch gości
jeden ma lat chyba ze 100
ty wychodzisz z celi i widzisz jak wokół różowe jest to

skanują na mnie kody z biedronki
ej, ciągle mnie skanują kręcę bączki
ej, udaje dłonią ze rzucam kośćmi
pokazuje palcem publiczności, łup!
to jest jakiś randowowy numer na mych plecach
ale 441968, stop!
 teraz panorama, jakieś kloce
zaraz przejście na Quebo
co robi, wow
znowu ten numer na plecach 
seksi chłopaków z dołu podniecam
wąsy ma jeden co siedzi z prawej
a ja się znowu ostro ręką bawię 
rzut, udałem ten rzut
teraz siadę
robię pealing dłoni by jakoś wyglądać
wow, slo-mo krata powoli nadciąga
pałki ochroniarzy będą sobie obciągać

Krzych, szlug daj
a nie sam pal
bo Quebo tu zaraz i jego złote zęby
kalsk, klap, klap
Mam nicki na katanie
chwyć za twarz
właź tu na me żądanie

Krzy, krzy, Kryzsztof siadzie z ty, ty, tyłu
żeby walić, walić, walić mnie po, po ramieniu
Taco robie pewnie pompki w różowym więzieniu
a ja dam mu szybko dźwięk ISQ w powiadomieniu
nie kumasz tego dźwigu jesteś gimpem
za mną w tle sa laski jak bladerunner
tak wygląda twój casual w Friday 
w klubie różowe owsiki jak …

low dziadku
Taco pokazuje lasce fucka przez telefon, wow
to boli
takżr przełyka tę zniewagę grymasem na twarzy
przez to Taco mocno podkurw* krązy tu jak lew
ja na kanapie rozkminiam czy se popcorn zjeść
pokazuje znaki ręką, taki jestem szalony
macham tak rekami jakbym dyrygował Słowiki poznańskie
Taco znów mocno wkur* jak Lew
pokazuje ze tylko krzesła z IKEI chce
stolik co tu stał nie podoba mu się
w ogóle nic mu tutaj się nie podoba
przebitka za kapcie 
chwyć za skalp i pokaż znowu numer
gość, dwóch, gnat idą se po kratach tu



leci ptak i został sufit tylko
siedze sam, kłamałem dupy z Quebo
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