
Kebabrepubliken, Kebabrepubliken
Fanta, Sprite, Coca Cola. Si, Si Mahmud. Si, Si! Fanta etc.

Vill du inte va som Kalle t KEBAB!
Vill du inte smaka balle t KEBAB!
Men om jag vill ha korv T KEBAB!
Korv med brd, ketchup och senap.

Slng hnderna I taket. KEBAB!
Hacka lk I kket. KEBAB!
Stoppa dildon I arslet. KEBAB!
Ey kebab, kebab!

Det var en gng en kille, han var inte ett riktigt snille,
tio kebab och sprang en nille. Jag kpte en dag dildon den lille, 
stoppa den I arslet skrek AJJ!!
Jag baxar din mobil, gav dig rfil. Tog en drill, jag ter inte sill.
Jag har en bil min shlenne r fin. Jag ter fil du kan f min sill.
Jvla skit! Jag gr I svenska tre. Hll kften, bre och sluta le.
Jag har en bror som kallas Fredde. Han ska smeta in min snopp I grdde.
Och vid din mammas dd, du ska f se, mina kusiner ska knulla dig, rey.
Dom har stora drashmer, ja stora som trd. Din jvel, du borde va rdd.

Vill du inte va som Kalle t KEBAB!
Vill du inte smaka balle t KEBAB!
Men om jag vill ha korv T KEBAB!
Korv med brd, ketchup och senap.

Slng hnderna I taket. KEBAB!
Hacka lk I kket. KEBAB!
Stoppa dildon I arslet. KEBAB!
Ey kebab, kebab!

Oj! Oj! Oj! Fest p dansgolvet. Dansa balett, lukta armsvett.
Fett, Fett! Musiken r rtt. Nu ska jag prutta p mitt stt.
Alla I huset skriker PELLE!
Nej, alla I huset skriker MAHMUD!
Frresten Mahmud, du har ju snygga ben.
Jag vet, jag vet. Fan vad du r sen.
Hey, vnta nu. r du bg?
Jamen Mahmud, du r ju trg.
Jag har alltid velat ha dig som min grabb.
Fy fan! Gitta! Du r skabb.
Hur gammal r du och vilken klass?
Jag tror inte jag har ngon pass.
Men vad gr du hr d? Stick! Flyg med SAS.
Jag ska cutta dig med kniv som r vass!

Vill du inte va som Kalle t KEBAB!
Vill du inte smaka balle t KEBAB!
Men om jag vill ha korv T KEBAB!
Korv med brd, ketchup och senap.

Slng hnderna I taket. KEBAB!
Hacka lk I kket. KEBAB!
Stoppa dildon I arslet. KEBAB!
Ey kebab, kebab!

Vi har bara varandra! Vi har bara varandra!
Vi har bara varandra!
Men grabbar. Har ni rkt p nu igen?

Vill du inte va som Kalle t KEBAB!
Vill du inte smaka balle t KEBAB!
Men om jag vill ha korv T KEBAB!



Korv med brd, ketchup och senap.

Slng hnderna I taket. KEBAB!
Hacka lk I kket. KEBAB!
Stoppa dildon I arslet. KEBAB!
Ey kebab, kebab!
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