
WIP BROS, TOKYO DRIFT FREESTYLE
dzwoni do mnie gensipempek
mówi; dawaj nutę
tak już zaczynałem kurde
daj sekundę

rozstawiamy statyw
rozwijamy to greenscreena
odpalamy kluczowanie
hipopotam sie tu giba

pa patrz te plaże
niby kwarantanna a ja grilla smażę
twoje ziomy śledzie stare
moje ziomy małże

nie oblewam sie śmietaną
a więc słów nie ważę
podaj rękę to odkażę
za mna teraz kałamarze
nie pisz brzydko bo to zmażę
łowią sumy, tu wędkarze
duże sumy i garaże i arbuzy duże mam tez
za man w tle tajskie masaże także

weź podziwiaj typie ptaki
najpierw były strusie
teraz sa dziobaki
lubie kiedy zupa jest gęsta, nie rzadka
buja si edo tego twoja babcia i jej matka

buja się do tego nawet krzesło niebujane
buja się zakalec co na sobie ma kaganiec
kamienie na szaniec  - książka – polecam
polecam też cierpliwości, żeby to przeczekać

ona pyta mnie o numer
mówię: lubię cyfrę 7
wszystko stoi w kwarantannie
kurde, ale WIP BROS tutaj biegnie

cześc siemano, jło, joł, joł
sąsiad znowu krzyczy: czemu się drzesz?
pardon
za man wielki fon
jak chcesz pogadać to dzwoń na niego bo jest lockdwon

teraz pies na ufo za mna lata
teraz fajna dupa robi sobie tłlerk tłerk
chu* z nami, nawet gdyby byli wszyscy robotami
już mi sie przestawia
chyba przesadziłem z Delosami
w chatach wszyscy siedzą
m oze tylko poza żurawiami

-ty a co z naszymi koncertami?
- nic, i tak ich nie mamy?
ale mieć będziemy
jak LaMBO ZA plny
tu do bitu sobie wklej, lasek pisk
też bym piszczał na widok mojej willi
zaprosiłem kilka osób – nie przyszli

chciałem żeby pokazała mi kawałek swojej pipipipipip
pistolet mam



zmieniam na m4 ekskjuzemła
pow pow w moim m2 grass
świętować można 0 4 2

uuuu, ddddd
maski, czystki, zasłonięte pyski
w sklepach kolejki
że wysoki robi się niski
każdy kraj sie zmienia
w osobny zamknięty dystrykt
porcjuje wiadomości, nie oglądam już ich wszystkich

chcę opuścić chate już
i zobaczyć ludzki ryj
chcę opuścić chate już
i zobaczyć ludzki ryj
(moja twarz)

mam dla ciebie ważną wiadomość
jeszcze będzie dobrze jee
a jak jeszcze tego nie robisz
to wjedź na IG wibbros i zaobserwuj hejho
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