
Nexe, Gitów gang parodia 3kipa
Refren: Nexe]
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc lecimy, bo czasu brak
To nasz rok, Sztywne Gity number one (ej)

[Bridge: Nexe]
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)

[Zwrotka 1: LEESOO]
Gramy na tych samych falach
Ja gitów tu niosę na barach
Zawsze top 1 w tabeli
Nie martw się bo to się nigdy nie zmieni
Nieważne CS czy Minecraft
Zagram we wszystko w co będzie grał gang
Pytasz “Czy jestem już prosem?”
Sam się przekonasz za te kilka lat

[Zwrotka 2: Profcio]
Hejterzy życzą upadku, co drugi patrzy w kiermanę
Mnie to nie rusza typeczku, moje ambicje są niepowstrzymane
Szamie ich niczym lasagne, pora załadować manę
Razem z gitami gramy nad ranem
Dopiero szósta, więc grać można dalej (ej)

[Zwrotka 3: Lil qki]
Znowu gramy z gitami, nikt w gierki nie lami
Wszyscy są ogrywani, razem zawsze wygramy
Każdy tutaj jest szefem, same znajome twarze
Pytasz kim są giciory, to fabryka mocarnych wrażeń

[Zwrotka 4: Nexe]
Wiesz, że kocham Sztywne Gity, nasze gierki nasze meety
Nasze skiny, nasze winy, nasze kłótnie i rozkminy (ej)
333store, ciuszki, że o ja piedrole
Ciuchy zrobione z bawełny, karton bluz już pełny więc kupuj i dołącz do gitów

[Refren: Nexe]
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc lecimy, bo czasu brak
To nasz rok, Sztywne Gity number one (ej)

[Bridge: Nexe]
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)

[Zwrotka 5: Young Miki]
Nie ważne jaka gra, Fortnite czy Uno czy też Among Us
Robimy dymy taki mamy vibe, mamy lans
Mamy ten klimat, Giciory są jak drużyna
Więc nic już nie zatrzyma nas

[Zwrotka 6: Profcio]



Sztywne Giciory, to u nas są takie hiciory
Ciągle zadymka na platformie Twitch
A obok mnie git i git i git
I Guzik też jest, chociaż to zwierz
Rośniemy w górę, nie rośniemy w szerz
W słuchawkach bit, to nie jest mit
Sztywne Giciory są sztywne i git

[Zwrotka 7: Nexe]
To prosta jest sprawa, fajna zabawa
Wszyscy na chacie popoga i brawa
Spełniamy cele, wchodzimy tu z buta
Nie stopujemy nowoczesna sztuka
To nasza grupa, dobre mordeczki
Łączymy się jak cząsteczki, każdy prawdziwy niepotrzebne teczki
To szczera prawda nie żadne bajeczki, wierz mi

[Zwrotka 8: Mitrix]
Sztywne Gity, banda ziomów, z nimi najlepiej się czuję
Do jazdy używam torów, kiedyś uzbieram na furę
Nexe pożyczy passata, zbajeruje jakąś rurę
Z nimi nawet mogę latać i przeniosę każdą górę, bo...

[Refren: Nexe]
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc gramy sobie ze mną skład
To nasz rok, Sztywne Gity to jest gang
Całą noc lecimy, bo czasu brak
To nasz rok, Sztywne Gity number one (ej)

[Bridge: Nexe]
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)
Gitów gang (Oooo), Gitów gang (Oooo)
(Gitów gang Oooo, Gitów gang, Gitów gang)

[Zwrotka 9: GUZIK]
Nie muszę być chudy, by się tak czuć
Nie muszą pytać bym mówił jak z nut
Nie ważne jaki mam teraz mood
Wchodzę do klubu i widzę cię tu
Nie idziemy w dół, idziemy szeroko
WidePeepoHappy, ty puszczasz mi oko
Podchodzę pierwszy niczym dżentelmen, wtedy się budzę to znowu był sen (ej)

[Zwrotka 10: LEESOO]
Zobacz, jak wjeżdża LEESOO, włosy krem z tiramisu
Nas niewiele tu różni, gonimy sny nie chodząc do szkółki (yeah)
Wbijaj na stream (bombę cziluje), gdy gram sobie w gry (nikt nie cheatuje)
Nawet Miki (nie wciskaj kitu), on jest legit (zapytaj gitów)

[Zwrotka 11: VGZ]
Zaczynaliśmy od podstaw, każdy miał pasję i chęci
Lepiej zapamiętaj sobie te chwile
Za kilka lat będziemy tu pierwsi
Od losu nikt nic nie dostał, to wszystko to ciężka praca
To jest nasz gang, pozdrawiam z Twitcha
Zostaw subika dla Sztywnego Gita
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