WIP BROS, DISS NA YOUTUBERÓW
Adam:
Ej! Ej!
Rap jest fajniejszy niż filmiki!
wy drapiecie zdrapki my bierzemy narkotyki
wy bierzecie narkotyki tez w sumie trochę
co z tego, i tak was nie znosze!
Wojtek:
nasze koncerty są super,
wy na meetupach klepiecie się po dupie
z patronajtow macie hajsu kupe
my okradamy banki, babcie i komunie
Adam:
ej parówy przejmujemy youtuby
wasze filmiki sa glupie i sa do dupy
oglądam te challenge to aż bolą mnie suty
jak żebrzemy to o koks a nie o suby
Wojtek:
jesteście banany w zgniłe dodatku
bez czekolady i bez żadnych dodatków
jesteśmy cool nie płacimy podatków
nawet podczas suszy nie podlewamy kwiatków
Adam:
kiedy bylem w twoim wieku to już bylem starszy laku
bylem w twoim wieku bilem przedszkolaków/x2
Piotrek:
wasi fani są bardzo młodzi, niedojrzali
nasi tez, bo to w sumie są ci sami...
nie prankujemy dziadków, nie jesteśmy frajerami
prankujemy policje i sypiamy z kolegami!
-Stary, jak z kolegami co ty gadasz?
-W sensie z dziewczynami, dziewczynami
-No właśnie no z dziewczynami no
-Tylko dziewczyny
-I babcie, i z babciami tez sypiamy
-I ciotki
-I, i z psami
-Nie stary to już nie...
Refren:
ram pam pam pam trelelele
rap jest fajniejszy o wiele
ram pam pam pam trelele
youtuberzy są po prostu fe/x2
Adam:
wchodzimy na bit youtuberzy rozpłakani
stykacie się swoimi małymi abstrachujami
myślicie teraz ze będziecie tutaj raperami
jedyne co umiecie to nagrywać wasze mamy
Wojtek:
jakbym chciał robić filmiki to bym umiał
nie ze nie potrafię po prostu po co
no na przykład 24h bez skuna
tylko pomysłu mi nie podkradaj cioto
Wszyscy razem:
wychowani na ulicach - biedni!

na złoty łańcuch sobie wezmę - kredyt!
ulubione ciasto mamy - sernik!
ulubione ciasto mamy - sernik!
Wojtek:
youtuber plus youtuber równa się dzbany
filmik masz nie fajny będziesz kopany
dla braci od braci, my nie banany
braciak za kraty, brat bracia braciom braty
Adam:
ej! a braci się nie traci
no chyba, że jesteś jedynakiem
to wtedy nie masz przecież braci
ej pozdro! kumają kumaci
Piotrek:
słyszysz mnie youtuberze
zrobię większą pizze z żelków frajerze!
wy się kąpiecie w kulkach jak pingwiny
my się bawimy kulkami analnymi!

-Stary, no co ty znowu?
-W sensie nie analnymi, tymi do pistoletów takimi, takimi co robią pifpaf i mogą cie zabić, takimi gro
Refren:
ram pam pam pam trelelele
rap jest fajniejszy o wiele
ram pam pam pam trelele
youtuberzy są po prostu fe/x4
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