
WZR, No chod
(Kotku! Chcesz niegrzecznych chłopców, tak?
Chcę tego ach ach)
 Ref.
 	Chodź tu! My lubimy niegrzecznych chłopców
	Poczuj stok mój, skosztuj, chodź tu, chodź tu!
	Chcę Cię poczuć w środku,
	Chcę niegrzecznych chłopców,
	Chodź już, chodź już.
1. 
Lubisz niegrzecznych chłopców,
W końcu to mówisz kotku,
Pragniesz mnie w środku,
Dobrze- chodź już do tatusia
Tatuś Cię rozrusza
Jak będzie musiał- da Ci klapsa,
Niepotrzebny aplauz.
Jesteś niegrzeczną nianią,
Takie jak Ty to lubią robić to często, robić to długo,
Mówią, że czasem jesteś ostrą sztuką (dobrze)
Ja jestem chłopcem, który lubi jazdy ostre,(proste)
Noce rozkoszne i Ciebie zaplątaną w pościel,
Zróbmy to mocniej, ejjjjjjjj
2.
Jestem Sebastian, wzr na bitach
Na płycie bandyta czy y wita, chwytasz?
To ta ekipa kotku- klika niegrzecznych chłopców
Chodź tu, chodź tu kotku
Czuje już Twój oddech na plecach
Masz w sobie coś, co bardzo mnie podnieca
(Chodź! Ja już jestem-czekam!)
Ref.
Chodź tu! My lubimy niegrzecznych chłopców
	Poczuj stok mój, skosztuj, chodź tu, chodź tu!
	Chcę Cię poczuć w środku,
	Chcę niegrzecznych chłopców,
	Chodź już, chodź już.
3.
Wiem, że lubisz, gdy jestem nieobliczalny,
Lubisz to jak temat łatwopalny.
Lubisz, kiedy jestem nachalny, wtedy jestem fajny, co?
Ja mam wszystko to(wiem)
Niebezpieczny, niegrzeczny, lepszy od tych ułożonych i przewidywalnych, bo
Kręci Cię głos, który mówi twardo, co chce zrobić bardzo,
Chcę Cię miłością oralną
mmmm. Nie mów mamie, że się kochasz w chuliganie,
Że funduje Ci co weekend ostre melanżowanie,
Przechylam banie, a Ty już mokniesz, 
Czekasz aż Cię dotknę-upał za oknem.
Gorąc! Tylko ze mną chcesz płonąć!
A ja z Tobą chce grzeszyć niegrzecznie, co noc
Lubię Ciebie klepać w dupsko moją dłonią
Hardcore ma moc i Ty musisz w nim tonąć
Ref.
Chodź tu! My lubimy niegrzecznych chłopców
(Chcę tego!)
	Chcę Cię poczuć w środku,
	(Zabawmy się!)
	Chodź! Chodź tu!
	(Zrób mi to!)
Poczuj stok mój, skosztuj, chodź tu, chodź tu!
Chcę niegrzecznych chłopców,
	Chodź już, chodź już.
4.
Dobrze wiem niania tez lubisz być niegrzeczna



Ostra, niewinna, sexy niebezpieczna
Wiesz mam w takim razie pytanko-
Nie chciałabyś zostać moją najlepszą koleżanką?
Zrobimy wszystko, co jest zakazane
Ty będziesz całą moja, ja będę Twoim panem.
Wiesz, co to bondage?- To sztuka wiązania,
Wiesz, czego pragniesz? -Prawdziwego drania
Trafiłaś dobrze, w odpowiednie ręce,
Niegrzecznego chłopca, niedobrego mc
Chcesz więcej?
Chwytaj rap na ulicach,
Pędzę po bitach jak po torze Kubica.
Nie bądź taka spięta- skosztuj absolwenta.
Alkohol to przynęta niegrzecznego klienta
Pamiętaj- jak impreza to jest, jest gang.
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