
Włochaty, Sz
1) Koczu:
Prosto z mostu, sprostuj, zaczyna
Pod mostem zaraz leży pijaczyna
Dalej auto-komis, ulica Czartoryskich
Na samym początku, pozdrawiamy wszystkich
Metr za metrem, setnym przeminął
Po prawej stronie mieszka Dino za nim G.A.B.I.
Dalej z kolei, rym idei ide i widze
Dalej, lewa CPN tu jak zwykle pelno naleń
Z drugiej strony to, piwnica PBO
Dalej dalej ominięcie marketu
Przystanek "piątka" wsiadam
Bez biletu jade i widze bloków kanonade
Takzwana Melioracja - wersy dwie, 
lecz jedna jest racja, ziomek RJB
Potem zwykłe domy bez atrakcji
Pospolite środowisko bez akcji
Widac Setną, lecz mój autobus tę ulicę przetnął
Potem "Sfinks" burdel nazwij tak
Kolejnych 100 atrakcji brak
Lewa cmentarz zmarłych tereny
Głęboki smutek jak atak migreny
To nie treny tylko natchnienie weny
Nastepnie szkoła Kochanowskiego
Za zakrętem w prawo wpadnij do domu mojego
Bez opisu szczegółowego zapraszam
Do Szówska rymrm opisanego.
Ej to jest SCF
Szówsko to miejsce wybrane
Zawsze tu zostanę
Prawie jak w Szówsku
Szówsko na wyżynach
Gdy usłyszysz ZP staniesz sam jak wryty...
2) MatySs:
Sprawdź man SCF-a przez ściany
Dzielnica GRN serdecznie witamy
Do akcji zapraszamy
W tej miejscówie M.I.S.K-a się znajduje
Tu Koczu i MatySs do bitu rymuje
Zakręt w lewo ma ulica Floriańska okolica
To Szówska jest stolica
Po 2 stronie kiosku polskiego obraz
Upiększa nam krajobraz
Jedziemy prosto, monoposto
Widać burmistrza dom jedziemy dalej Ziom
Omijamy "gile" jak najdalej na mile
Aszmana hiwera tu pomysł się udziela
Tu teksty powstawały, długopis litery wiązały
Jedziesz prosta droga, idziesz widzisz słupa As-a 98 Massa
Wiesz że obok niego MatySs mieszka
Nie musze tłumaczyć który to koleżka
To właśnie miejsce mnie otaczało dorastać pomagało
Jedziesz ciągnie się ulica ta która mnie zachwyca
Z lewej na Goryle masz zaketa, z prawej Wiosenna jest płeta
Widać kaprysa ksywa tu na zakupach bywam
Dalej stara chata tu wrzuty są Aszmana
WZP załoga murowana
Ziom Floriańskiej to nie koniec
Ale kończę oprowadzanie
Zapraszamy do nas częściej
SCf zajrzyj tutaj geściej.
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