
Youth Chaotic, Je Bakt Er Nix Van
eeey rachid, kenna, fawaka
eey luister,ik hoor deze niggaz praten over zonder berouw
je weet toch , chille muziek
eey maar fock dat man
de helft van die niggaz die naar die muziek luisteren
zijn zelf fuckin bitches ouwe
eey spit wat voor deze niggaz, laten we zien dat we echt zonder berouw zijn
you know, ofniet rust rust rust rust...

je bakt er nix van
ik zie het toch, je houd je zelf voor de gek
maar de meeste dromen zijn bedrog
je bakt er nix van
en iedereen kan het zien
die tanga is een vieze hoer
je bent dr buit als dr vriend
want check maar hoe ze naar me kijkt
dan weet je wat ze van me wil
dikke pik in dr bek en in dr motherfuckin bil
maar waarom ben je nou zo stil
vind je me iel?
of ben je nou zo stil omdat ik met je tanga chill?
het is die mode de la pimp shit, met de tuindorp hustle click
met robbie op die beat,en kenna die zn shit spit
maar we rennen alvast met die chick:
geef me je dick, laat me zitten,laat me rijden hijs zo lang en foking dik aii
maar eey bitch, je blijft en je bent een fuckin slet
ga niet lullen en praten, ga liggen in me fuckin bed
sprijd je benen doe ze omhoog en zet ze in je fuckin nek
want we doen die freaky shit, noem het maar rustig ballet
sletttt hou je bek 
voor alle dingen dat ik doe
krijg ik landelijk respect
dus ik kraak het voor me mattie
omdat niemand mij belet
niemand mij belet...
niemand mij belet...
niemand mij belet...

o0ohh je bakt er nix van
je chick likt pik in elk deel van amsterdam
het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang
o0ohh je bakt er nix van
je chick likt pik in elk deel van amsterdam
het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang

eeyoo ik zag het al, en nu zie ik het nogsteeds
die snitch van de NRD met ze babyface
terug van weggeweest, zit nog steeds in de race
gebaad met vrees, lijk ik als een beest
ja dit is kenna, noord gestoord
beetje verwennen
en ik laat me niet kennen
ik kom als een flits G
je ziet me niet staan
ik rook met kiddjean
No Spang, maakt niet uit waar we gaan
ik ben geen orka-lijder, of een gastarbeider
wel zo rustig als watra
dus kom me niet bestrijden
ik laat je lijden, terwijl je balt met je niggaz
ik laat je strijden, je bokkoe guzel en die flikker



niggerrrr, kenna van de NRD, 
wil je testen punk
dan stem ik dus mee
je grote ware liefde, daar blijf je afgaan
o0ohhh je bakt er nix van

o0ohh je bakt er nix van
je chick likt pik in elk deel van amsterdam
en het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang
o0ohh je bakt er nix van
je chick likt pik in elk deel van amsterdam
en het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang

ben je nou jaloers omdat je meid naar mij kijkt
dr benen voor mij sprijd
alleen maar met mij vrijd,
alleen maar bij mij blijft
in handen voor mij vrijft
geld wat je aan haar geeft, geeft ze aan mij
je geeft je haar pinpas, maar ik loop zij aan zij
met je meid winkel in winkel uit 
ik koop shit met je buit in de stad
teverzijds ze kraakt je hart en lijd
zonder grap en zonder spijt
kijk naar de manier hoe ze me pijpt
vol verlangen en passie
en altijd slikt ze me kwakkie
kijk hoe ze doordraait
als ik zeg iel
want ze zegt je lul is slappies
vraag het maar aan me gabbies
kenna rock en andere papies
vraag het maar aan je eige matties, 
al die boelers en al die junkies
met hun neppe versaces
maar nu komt kenna met zn shit
en ik kom weer strakkies

want ik zie het al
dat je er nix van bakt
waneer ik je geile smak, in de katten nak
push nigger, je gaat gebukt onder het feit
dat je geile meid
dr poenie voor me spreid
en bereid is om nog meer te geven
je kan er nix aan doen
je staat kankerhard te beven
maar dat geeft nix
eey kom ook niet met je brits
wat je geile meid en ook nog aan dr dix
je weet nix
je komt ook nix te weten
je sma zit aan me dick, en wil hem gelijk eten en meten
en vergelijken met andere
dat omweerkruist je ding, en zal niet zo gauw veranderen
je word niet gezien, je komt los en tot afglijden
want de boys van de NAD hebben geen medelijden
met wenken en swenken berekken en maar denken
je rap is gek wat zal je dat nu wel niet laten denken
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o0ohh je bakt er nix van
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het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang
o0ohh je bakt er nix van
je chick likt pik in elk deel van amsterdam
het zit zo0o ze is niet eens spang
maar zou een geile pijpslet die zocht ik allang

ben die dikker en sicker 
en nigger flikkerverschrikker
de kick is kicken op niggerz
die niggers haten terwijl we spitten 
die chickies die schrikken van dikke pikken in dikke klitten
die lekkere lippen die op en neer blijven wippen
majah ik zag het al, en ik zie het nog steeds
luister makkie, je doet dapper maar je word hier geplayed
door je vrouwtje, want jou vriendin liet mij erin
met me me pik in dr mond en me ballen op dr kin
voor jou is je vrouwtje een deel van je leven
voor mij is je vrouwtje 1 van me geile teven
me tolliekop eet ze als een grote gum als een lolliepop
ze hoort bij me harem
want die hoeren maken me lolliepops
ze likt me lollie trots, want ze houd van pijpen
je houd van haar, waneer ga je nou begrijpen
je chick is hier de lijpe door heel amsterdam
o0oohh je bakt er nix van
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