
GANG ALBANII, After party
To jest Gang Albanii After party 
A nie Bailamor czy jakieś kur* szanty
Z moim zespołem tworzymy mieszankę
I wjeżdżamy pokazać ci jak się tańczy 
Byłem najebany nie pamiętam niczego
Popek przez skypa pyta się dlaczego 
Przepraszam, wszystkiego najlepszego
Co złego to nie my, przyszedłem z kolegą 
Niosą kur* jakieś bajki
Jak ci wyjebie muzą to się zesrasz w majtki 
Tak jest z ziomkami z mojej szajki
 Barman nalewa im wódki za pół bańki
Można powiedzieć ze zaczyna się coś sdziać
Jakieś półgodziny temu skończyliśmy grać
Turla sę po stole całe 0,7
No i leje się i sypie deszcz ze śniegiem
Zawsze po koncercie jest after show
Każdy najebany chce na nim szaleć
Urżnąć się i bez kontroli ziom
Oblizać cały koksu palec
Dzisiaj nakur* przez cała noc
Oby nie podrożał nigdy koks
Jestes Albańczykiem to chodź tu do nas
Tylko sobie smarkaj dobrze kulfona
Dzisiaj z nami na imprezie jest czarodziej
Dwóch alfonsów i drobny złodziej
Jeden podejrzany mocno dobrodziej
Pierd* w drinku LSD na lodzie
Ali Baba i 40 rozbójników
Gang Albanii napierd* z głośników
Siedze dzisiaj z nimi na after party
I jest Sylwester wybuchają petardy

Jesteś u .. skład
To Gang Albanii
Choć przez chwilę tu i baw się z nami
Twoje zdrowie pije Pop, Broixon, Alibaba
TRzECH KOWBOI, trzech kowboi 
Z workiem siana
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Ledwo stoje już na nogach
Jesteśmy najebani
Zapraszamy po koncercie na after party

Jesteś u .. skład
To Gang Albanii
Choć przez chwilę tu i baw się z nami
Twoje zdrowie pije Pop, Broixon, Alibaba
Trzech KOWBOI, trzech kowboi 
Z workiem siana

Najebany wódką krzyczę niech żyje król z Albanii
Tak się kur* bawi Gang z Albanii
Dwie minuty póxniej próbuję wejść na stół
Obrzygałem sobie kowbojki, kominiarke i karabin

Ledwo stoje już na nogach
Jesteśmy najebani
Zapraszamy po koncercie na after party
Kręcę jointa i się bawię na after party
Są tu moi fani i albańskie żarty
Pije wasze zdrowie chyba już dzień czwarty
Zapraszamy do nas na after party
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Borix jedzie z ziołem a Popek już tam jest
Zapraszam fanów gangu na grubą impreze
Zapraszam z lufka, dawaj popuś jedziesz
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