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Żaluzja Solonez
wszytko buja buja
twoja matka akrobatka 
skacze dupajcem na chu***

to jest moje getto kur*
zawsze lecę o starych
usłyszał to twój stary
na ziemie lecą browary 

7 klasa podstawowa
idę zaraz na wagary
matka dobry hype
david szynol to mój stary
włączam drugi bieg
dalej będziesz miał po zwoju 
twój stary wali matce
3 kokosy w przedpokoju

stary znowu sie najebał
matka kopci no stresa
twoja matka filozof
to szlifuje Sokratesa

3 w nocy
budzik, stary gra na walkie talkie
matka
 po pijaku
kręci na piź* loki

jestem jak lech ...
znowu stoję za kretami
twój stary otwiera
znowu dębowe zębami

Czemu latam tu o starych to jest moja mowa
twoja matka suche pięty jak tablica korkowa
żaluzja punch master, wystrzeliłem jak z procy
stary zamienił winiacza w trzy godziny przemocy
idole udają gangstera i nic nie stracą, 
mają tyle z nią wspólnego co ich stary z tą pracą
moje teksty przeruchane ja juz tego nie kupie,
stary wchodził Ci do dupy ale jak spałeś na pufie
stary kąsa suchy chlebek, lewa szóstka grubo chrupie,
mówią o mnie nie o was bo nie mówi się o trupie,

twój stary bezrobotny znowu drapie sie po glacy
dostał złote przez intes bezrobocia z urzędu pracy
matka chodzi w marynarze jak Don Vito Corleone
stary napluł jej do oka, wycieraczki załączone
ty se kręcisz tylko mordo a ja wtedy pracuje
ufam tylko twojej starej, reszta ostro jebie chujem
twoja matka po pijaku fryga starego na kantor
wycięła znaczek euro no i robiz grzejnika robi salto
matka sie pruje no to mela, mela
stary nie staje z fotela bo niedziela to dzień cwela
stary gada tylko z psami to Franciszek z Asyżu 
wciska matke jak Francuz choć nie mieszka w paryżu
żaluzja leci solo matka daje po heblu
stary batman rucha koty na osiedlu
jemy tylko suche kromy nikt nie mowi o steku
stary przymierza za małe ciuchy z PCK'u
grzebie po tych ciuchach, przepija smutek setą
jak buty są za duże to wypycha je gazetą



wszystko z tego pudła nawet Armaniego klapki
jak rybaczki są za duże to przycina se nogawki
stary płaci alimenty, matka wyciąga wnioski
stary robi Ci grafika ... Kamil Garbowski
twój stary opowiada jak zerował dwie szklanki
twoja matka robi na odcinku z Dubielem pranki
teraz wsiadam na Damkę, będe kręcił bączka
matka nie ma zębów, stary plecy jak ta rączka
stary wjebał się w matkę i to była ta stłuczka
twój stary cwaniaczek kroił baby na wnuczka
matke wyjebali z pracy, wszyscy śpiewają sto lat
stary rzyga na czworaka pseudonim wilkołak
matka nie ma jedynek, wszystko hula hula
gryzie starego po łokciu pseduonim drakula

I powiedz mi kasztanie co ty wiesz o dobrych punchah
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