
POPEK MONSTER, TANGO
Wali jak chuj Amnezją Haze a ze skarpet tak jak z giera
72 godziny, drugą cześć słuchasz teraz
Jeszcze kurwa nie umieram
I ze śmiercią gram w pokera
Rymujemy dziś do tanga
Gdzie jest kurwa ta kamera?

Nic nie mogę mieć
Choć bym bardzo chciał
Milion dolarów bym dał 
Gdybym tylko mógł cię mieć

Dalej kurwa nagrywam grime
A jak ci nie pasuje wypierdalaj
 Jestem spokojny jak Dalajlama
Lepiej ode mnie się trzymaj z dala
Gra gitara pełen luz
Nasza nuta jak narkotyk
Chciałbyś lecieć tak jak my
Ale tylko marzysz o tym

Kim bym mógł dziś być
Gdybyś szanse dał
Gorsze dzieci boga tam
Czekaja na ram pam pam

W pierwsze lidze gram
Robię hardcore, rap i grime
Zarabiamy gruby hajs
Bo do tego talent mam

Tak się dzieciaku nagrywa rap
Macie te kurwa jebane tango
Mogę nawijać nawet pod wiatr
Styl i flow, dzieciak mam to

Polej ziomek wódki mi
I lecimy dzisiaj w tango
Gondek skreczem miażdży ich
Nagrywam z szaleńców bandą

Gondek kurwa włącz ten bit 
A ja zmiażdżę ich 16
Nagrywam to tak jak chce
Mamy brat, zielone światło

Jestem skurwysyn
Z Polski, ram pam pam pam pam
Jak się napierdolę wódką
To wychodzi ze mnie cham
Number one, WagWan 
Zaraz udowodnię wam
Milion dolarów byś dał
By nawijać tak jak ja

To jest synu runda druga
A na majku król Albanii
Trzecią noc już kurwa nie śpię
Tworzymy to najebani
Opętani przez muzykę
Teksty se piszemy sami
Może tego ty nie kumasz
Ale łapią moi fani



Mamo, mamo
Kazali mi kupić
Sztuczną lalkę z sexshopu
I ją ruchać
I tańczyć z nią do tanga, do tego klipu
Ja chce do Polski
Gdzie są moi fani
Gdzie jest kurwa mleko od HiJacka

Pamiętajcie muzyka
To tylko zabawka
Jak będę miał ochotę  zarymuje sobie...
Gondek do czego ja sobie zarymuje
Już jest lalka
Ale kurwa wy ja będziecie dmuchać
Ja trzy noce nie spałem
Ja ją będę jebał
Ale nich ktoś ją nadmucha
Kurwo, będziesz tak jebana, aż pękniesz
Ram pam, pam pam
Ja wam kurwa zaraz dam!

Dj Gondek, Popek druga runda
Projekt 72 godziny, może szybciej
Profus  oczywiście HiJack no i goście 

Pam Pam
Ram pam pam pam pam
Ja tu dla was gram drugą noc ram pam 
A jeszcze została jedna noc, ja już zrobiłem 6 kawałków 
Miażdżę kurwa tutaj stylem ,nazwijcie to jak chcecie
Ram pam pam pam pam 
Pozdrawiam fanów jebać hejtów
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