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Całą noc tańczy ze mną cała dupa
To nasz lot, tak to robi Ekipa
Całą noc tańczy ze mną cały skład
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[Friz]
Gramy pod tym samym logiem
Za Ekipę skoczyłbym w ogień
Razem dwa cztery na dobę
Ludzie Ci sami, choć miejsca są nowe
Nieważne chata czy hotel
Zwiedzimy sobie razem cały świat
Pytasz, co stanie się z domem?
Dom będzie tam gdzie będzie cały skład

[Tromba]
Wielu nam życzy upadku i czeka już tylko na dramę (dramę)
A u nas twarze te same, fałszywi szybko wylecą za bramę
Szamię ich sobie jak ramen, u boku mam swoją damę
Z całą Ekipą siedzimy nad ranem
Czuję że wszystko idzie zgodnie z planem (Ej)

[Poczciwy Krzychu]
Znowu jadę ze składem, wiem to jest dobry patent
Lecimy wszędzie razem, razem robimy papier
Każdy tutaj jest asem, same znajome twarze
Pytasz czym jest Ekipa, to fabryka spełniania marzeń

[Marcysia]
Wiesz, że kocham moich ludzi, nasze kroki, nasze ruchy
Nasze domy, nasze fury, nasze ciuchy, nasze bluzy (Ej)
Ekipa to nosi, ekipa to siano kosi
Ekipa wydaje płytę, więc wrzucaj ją typie tu dzisiaj u siebie na głośnik

[Refren]
Całą noc tańczy ze mną cały skład
To nasz lot, tak to robi Ekipa
Całą noc tańczy ze mną cały skład
To nasz lot, tak to robi ekipa (ekipa)
Całą noc nie musisz o nic się bać
To nasz lot, trzeci sezon Ekipa
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[Wersow]
Nie ważne jaki kraj, Polska czy Stany, czy ten Zanzibar
Robimy swoje taki mamy vibe, mamy plan
To nie jest finał, Ekipa jest jak rodzina
Więc nic już nie zatrzyma Nas

[Patec]
Hakuna Matata (tata), 
zobacz jak u Nas to lata



To ciągła podroż dookoła świata
A obok mam brata i brata i brata
I kilka tych sióstr, czujemy luz
Robimy tłum, gdy robimy ruch
W lecie jest szum, w nas młody duch
W Ekipie rozumiemy się bez słów

[Nowciax]
To prosta nauka, nikt tu nie puka
Do marzeń drzwi, bo wchodzimy z buta
Spełniamy sny i to teraz i tutaj
Ty się nie rzucaj, tylko tego słuchaj
To nasza grupa, inna od reszty
Nikt nie jest gorszy, nikt lepszy
W realnym świecie my robimy questy
Idziemy tam gdzie nas niosą podeszwy, wierz mi

[Kasia]
Dawni ludzie, nowe miejsca, z nimi się najlepiej czuje
W moim życiu ciągle fiesta, lecz nie chodzi mi o furę
Lubię gdy jest cała reszta, bo razem idziemy w górę
Camaro to czasu kwestia, teraz go nie potrzebuje, bo
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[Mini Majk]
Nie muszę być wielki, by się tak czuć
Z ekipą zawszę zagram jak z nut
Nieważne - dom, plaża czy klub
Nie patrzę w tył, idziemy w przód
Nie idziemy w dół, idziemy do góry
Z nami jest chmura, nad nami chmury
Robimy ruchy, przebijamy mury
Wrzucaj te tracki już teraz do fury

[Murcix]
Zobacz jak wjeżdża Murcix, włosy mam niczym Vulpix
Choć tak wiele nasz różni, tworzymy tu spółkę do spółki
Łapiemy sny (najwyższa pora), otwieram drzwi (Alohomora)
Taki mam styl (to żadna rola), jeśli mam drink (to wódka i cola)

[Wujek Łuki]
Zaczynaliśmy od podstaw, zobacz jak teraz to lata!
Nasza drużyna jest naprawdę mocna
A ja to przecież tej drużyny tata!
Od losu nikt nic nie dostał, to wszystko to ciężka praca
To nasza banda, pozdrawiam NASA
Zwiedzimy kosmos, jak zabraknie świata
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