Juras, Poza kadrem
Siedmiogwiazdkowy hotel w bajecznym mieście Dubaj
Zarobi grubą flotę
Tu ekskluzywna kur*
Czeka w apartamencie na przyjęcie księcia
I robi sobie zdjęcie na patencie miasta pejzaż
Zanim klęknie do pęta zdąży je wstawić na fejsa
Potem książę wiedzie jak klawisz i sznurem ją spęta
Gdy dupa jej pęka, sperma ścieka po nerkach
To koleżanką ze studiów z wrażenia opada szczęka
Bo to zdjęcie w jednym momencie ma 666 lajków
I więcej, bo zdjęcie jest świetne
I ona wygląda tak pewnie, tak pięknie jak we śnie
Ma drogą torebkę od Louis Vuitton
I wspaniały kostium od Coco Chanel
Stoi na zdjęciu rozpromieniona
Lecz właśnie w tej chwili wygląda jak cwel
Gdzieś w Polce, na wiosce, jej uboga siostra
Ogląda to zdjęcie zazdrosna jak chu*
Też by się chciała do świata wydostać
Wkłada makijaż i seksowny strój
Staje przed lustrem z wypiętym biustem
I robi sesje w klapkach kubota
Oczy ma puste na fejsci
Czy szóstego lajka dostania jej fota?
Zróbmy sobie zdjęcie, uchwyćmy moment
Chwila będzie trwała wiecznie, nieulotnie
Zróbmy sobie zdjęcie, uśmiechnij się szeroko
Pokażmy wszystkim szczęście – niech zazdroszczą!
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W centrum miasta parkuje gwiazda muzyki pop
Znana piosenkarka z reality show na tą noc
Zaproszona na imprezę, zamkniętą w klubie
W sztuczny nos wali koks przez zwiniętą stówę
Na VIP - roomie trwa balanga, przede wszystkim open bar standard
Najpierw drinki z …, później whisky w szklankach
Jej koleżanka z ubikacji dzwoni do paparazzi
By pod tylnym wyjściem był gotów do akcji
Wychodzą we dwie gdy z bliska błyska flesz
Naćpana gwiazda nie chce zdjęć
Zdesperowana zaczyna biec
Wsiada za kółko, odpala silnik
I z piskiem opon opuszcza parking
Ale po chwili przez śliskie błoto kończy przejażdżkę na latarni
Złamana ręka na kierownicy, pęknięta szczęka i kość wystaje
A paparazzi już podbiega – szczęśliwy gość pstryka dalej
To jego noc bo wpadnie roczna pensja
Jutro ty na plotkarskich ścierwach będziesz oglądać zdjęcia
Zróbmy sobie zdjęcie, uchwyćmy moment
Chwila będzie trwała wiecznie, nieulotnie
Zróbmy sobie zdjęcie, uśmiechnij się szeroko
Pokażmy wszystkim szczęście – niech zazdroszczą!
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