
GANG ALBANII, Dupy wino kokolino 
Dupy, wino, kokolino
Rozpier* cały hajs
Całą noc się leje wino
Kręć swą dupą, rampampam
Dawaj do nas, chłopaczyno
Na bok odłóż smutek, żal
Baw się życiem, ciesz się z życia
Właśnie tak jak Gang.

Zobacz pizdę nad głową jak do ciebie przemawia
Poczuj ja całym sobą /2x
Jak ufo w letnią noc z napisami Gang Z Albanii
Dupy wino kokolino 
Wszyscy są tu najebani

My robimy łubudubu
Nagrywamy to dla mas
W chorym kraju bez nadziei chcemy rozweselić was
Pop, Borixon, Alibaba - zapraszamy was na bal
I nie będziemy ukrywać, zarabiamy przy tym hajs

Kokolino, kokolino
Dupy, wino, tu przez cały czas
Przyjdź na audiencję do Króla, dziewczyno
A wyłożę moją trzecią ci na twoją twarz

Dupy, wino, kokolino
Zapraszamy was na bal
Tańcz chłopaku, tańcz dziewczyno
Rampampampam, rampampam
Dupy, wino, kokolino
Rozpier* cały hajs
Ciesz się z życia i korzystaj
Siostro, bracie, tak jak ja

Dupy, wino, kokolino
Już zapełnia się powoli bar
I nie spacer, kwiaty ,wino
Tylko kur* żyjemy chwilą
Na obiadku gdzieś z rodziną
Siedzi sobie kumpel nasz
Nam się bratku dziś wygina W LEWĄ STRONE 
Dupy, wino, kokolino,
Zapraszamy dziś na bal
Wjeżdża kucharz z Portofino
Ugotuje dla nas crack
Ci co nie ma ich z nami na imprezie
Poszli sobie dawno spać
Pozostali tylko nasi żołnierze i fajne dupy
Zaczynamy grzać
Dupy, wino, koko w tubie
Dzisiaj w kiblu, w twoim klubie
Na weselu, czy na ślubie
Zawsze znajdzie się na to czas
Kokoloko wszystko spoko – dwa wianeczka tu na start
W wielkim mieście, gdzieś w hotelu rozjebiemy cały hajs
Tuby, tłumy, nocne kluby już pękają mocno w szwach
Dupy, wino, kokolino
Jest impreza kur* szwa
Dupy, wino i pianino
We łbie dobrze nam już gra
Zapraszamy was na bal
Karwa fi, karwa fa
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