
WWZ, Blachary
Idę ulicą, patrzę, jedzie BMKa,
każda blachara na ulicy już wymięka
gdy widzi takie auto to lepiej czuje się,
jakby z dupy do fury podłączyła USB,
wtryski nitro, alufele czy spoilery,
nawet na kompie samochodowe na foldery.
mózg jest nastawiony na blachy samochodu,
nawet z podniecenia umarłaby z głodu,
miniówę zajebie od pępka do pasa,
kurwa, co to jest na naród, co za zajebana rasa.
nie ma normalnego życia, domu i rodziny.
Ona nawet chce mu, dziecku w mercedesie zrobić chrzciny.
Coraz więcej dziewczyn robi się na takie szmaty,
przez to już nie jeden chłopaczyna stał się rogaty.
ale cóż.. nic się nie poradzi, takie jest życie..
tak jak przy arytmii serca jego bicie.
proste się blachary za nic mają reputację,
ważne, żeby w samochodzie zawierały się atrakcje.
Wariacje, szaleństwa, pieniądze, dobra jazda,
nie doceniasz chłopaka, czujesz jak tak gwiazda.
na takie podejście, to chłopaku, brak mi słów,
samochody i pieniądze to podstawa jej snów.
Sny są piękną rzeczą, ale jednak nie tym razem,
w każdym razie ćpuny zdanie to jest nasze.
Znowu ta historia z blacharami się powtarza.
Na temat tych dziewczyn nie zmieniam wciąż zdania.
Dla Was nie liczy się ziomuś z charakterem
tylko pierwszy lepszy z wypchanym portfelem.
Nie chce nawet poznać takiej dziewczyny
kiedyś zjebałem, teraz mam takie przekminy,
zero szacunku w kierunku takich dziewczyn,
będę to powtarzał i weź to, kurwa, przekmiń!
Ona nie ocenia ludzi po wyglądzie
tylko i wyłącznie po tym, w jakim ziomek samochodzie
nie najgorzej gdyby miało niskie zawieszenie, alufele, skórzane fotele,
jeden przycisk na czas, żeby nie chodziła do pracy
wszędzie jeździć na lufciku, żeby czuło się te basy.
Żeby zazdrościły chłopaka maszyny.
Koleżanki również puste, nie przejmujcie się dziewczyny.
Takie są, były, takie będą, to na pewno.
Pytasz skąd na pewno, świat, trafiłem w samo sedno.
ona się nie zmieni tak jak nie zmieni się fakt, że wokół niej pustaki tworzą tak kurewski fakt.
to jest powiedziane, krótko, zwięźle i na temat
zmieści się w szesnastu kopach.
cham będzie chamem.
nie wieki wieków. amen.
kurwa będzie kurwą to tyle....
Czerwony, zielony czy może granatowy
to Cię nie obchodzi- ważne by był nowy.
volvo czy ferrari, marka ma znaczenie.
to dla Ciebie ważne, chociaż to niewiele.
nie jest bardzo piękny, lecz portfel ma wypchany,
ma jedną zaletę: samochód ma zadbany.
on jest pojebany, a Ty się z nim lansujesz.
jak Cię w końcu pozna, wtedy pożałujesz.
taki jest Twój los, czyli los blachary.
dasz każdemu dupy jak minie dolary
szyba odsunięta i wrzucasz swoją nutę.
zanim on się kapie Ty go masz pod butem.
tydzień może dwa i nadchodzi zmiana,
zmieniasz se fagasa, choć dupa rozjebana.
Nic Ci nie pomoże, nawet operacja,
będziesz wciąż blacharą- to jest pewna racja.
Patrzę na tą dziwkę, dobrze wiem, co ona robi



tak codziennie jebie się po kątach, żeby się dorobić,
bo to jej wizerunek, samochód to kierunek.
Zmiana stylu to ratunek albo sumienia rachunek.
Jej stosunek do Ciebie jest zawsze taki sam:
 to pieniądze, samochody, wyższe sfery- oto dba.
Może ma swoją urodę, ciuchem trafia w modę,
powiem tyle: na 100% walczy tylko o wygodę.
ulubione miejsce tej kurewki to balety
czuje się jak w siódmym niebie, 
tam znajduje swe portrety.
jest ich bardzo wiele.
Każda z nich jest bardzo pusta za króciutką jazdę autem
chętnie bierze chuja w usta.
To jej wielki dramat, ona nie widzi w tym nic złego.
ej, Kolego z taką się nie kumaj, nie rób tego.
To blachara, od takich trzeba trzymać się z dala,
a Ty kurwo nie podbijaj, od nas wara!
Dobra- nara!
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