
SKTM, Synowie Koleżanki Twojej Mamy
Chcę wielki dom
Za domem kort
A miałem to w du*ie jak sex toy
Roxa, sorry za przerwę jak Polsat
Aby spadek Cię nacieszył
No bo teraz będzie hossa
Nie będę miał nad sobą nigdy
Je*anego bossa
Chcę widzieć fraktale
Nie mieć, ku*wa nieżyt nosa
Ch*j mnie testarossa, myślę tylko o rekordach

SKTM
Rozleje się po Polsce jak ty po M
Suki do Twojej mamy nie przychodzą na dzień
Te suki z Twojej chaty do mnie chodzą tutaj na sex
Siostro Basen, proszę plaster
Na mordę każdej ku*wie, co tu mówi ciągle fałszem
SKTM
To je*any jest kartel
Dopiero się skaluje, jak g master
Elo

Chyba muszę skasować Instagrama
No bo na Dmie ciągle pała, pała, pała
Piszą mi pały, że jestem doskonała
Powiedz coś nowego, nie tej je*any banał
Syn koleżanki Twojej mamy
Brat wujka ciotecznego taty
Sąsiad ciotki z Kanady
Każdy wysyła te je*ane ku*asy

 Synowie koleżanki Twojej mamy
Przychodzi nam to naturalnie
Tak już mamy
Zrobimy Wasze mamy
Zrobimy Wasze plany
A potem się ku*wa do mordy zeszczamy

Coś z niczego po raz pierwszy
Po raz drugi
Po raz trzeci
Żeby zostać pierwszym
Poznawanie twórców
Leczy kompleksy
No bo macie ku*wa braki
A my jesteśmy kompletni
Trochę odklejeni
Dobrze wyposażeni
Ku*as taki długi, że zostawia ślad na ziemi
Bałagan w bani
A zrobimy porządek
Typy mają ksywy
Ja mam na imię Wojtek
O Wojtek

Young Dziadek
Wnuki czekają na spadek
Nie, nie tym razem
Na świnie wydaję cały papier

Chcę wielki dom
Za domem kort
A miałem to w du*ie jak sex toy



Roxa, sorry za przerwę jak Polsat
Aby spadek Cię nacieszył
No bo teraz będzie hossa
Nie będę miał nad sobą nigdy
Je*anego bossa
Chcę widzieć fraktale
Nie mieć, ku*wa nieżyt nosa
Ch*j mnie testarossa, myślę tylko o rekordach

Jestem dorosły
Nie niskorosły
Sięgam wysoko
Bo niosę schodki
Niosą mnie propsy
Pie*dolę plotki
Pie*dolę 60
Twoja stara znów męczy o fotki

Chcę wielki dom
A pośrodku tańczysz mi ku*wa tu ziom
Cha-chę, Sambę, Rumbę, je*any Foxtrot
Zapłacę za to
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