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Dziwna dyskotek
Mm, logo Mugo na początku
W oryginale nie było
Ale Remo kazał
Bo inaczej powiedział że zablokuje
Zarabianie

Gimpel znowu łysy czerep jak w 15 miał
Koleś w masce co tu tańczy chyba w metro grał
Wszyscy, dwie ręce mają
Młodzi w koszulkach zespołów, których nazw nie znają
Misfits

Łeb jak pół tic-taca
Tak jak lalunie na cage’u mi tu szczęka lata
Weź wstawaj z kolan i ustąp mi siodła
Siedzę wygodnie, a obok mnie pokrak

Sam jesteś gimpem, tak jak z Pulp Fiction
Na to wspomnienie aż cieszy się morda
Mm, dobra, czekaj, stop

Od razu lepiej
Lubię w dupę

Nic nie żałuje, niech muza tu bangla

Aaa, kwasa weź
Wszyscy tutaj są post-apo, ja po ch*ju nie
Nawet Mini Mike tu myśli, że na banksie jest
Pokazuję na to palcem i uśmiecham się

Hip hop
Amiko już na mikrofonie
Tańcz ziom .. taki ko-o-ot
Hold on cycki w romb
Fajny stanik kotek
Friz kocha Trąbę a on jego o

Mam brudne oblicz
I jestem Dodge Viper choć czarno to widzę
Ktoś strzela w tłumie
To CGI jest tak myślę
Tak jest, gość fajny ma t-shirt
Szkoda, że zetkę ma nad lewym cycem
Bo to jest symbol rosyjskiego śmiecia
Ja na t-shircie mam logo Ekipę
Co? Nie było kradzione, przysięgam
Mini Majk to zwyrol
Na muszce ma wielki kinol
Dziewczynom też nie jest przykro
Emancypują się tu szybko
Za szybko
Rzucaj w nią piłką
Dwie baseniary kolego
Oby to mordo był Remo
Co łeb ogolił
Pokaż mi jego
Co?
Ku*wa, ten łysy to Remo
Sprawdza swój watch
To pewnie call
Zooma na dłoń
Trzymajcie broń



Po schodach szlus
Ktoś biegnie se
Dawaj znów róż
Gimper to on jest

W korytarzu chodzę sę
No a Gimper to po schodach
Szybko spalaj kebs
Na dupie siedzę, Gimper jak hit man
Zaraz spotkam się z nim
O już jest

Piuł, puił
Leci śrut
Zakryj uszy swoje
Błysk, błysk
CGI, mamy go-o-o
Wszystko tutaj jest
Retro-steam-punkowe
Moje włosy też
Ale nie mój głos

Mocno, tulę majka
Głowa z jajka
To bajka
Mini Majka
Chociaż uciekł ciapciak
Wszyscy spie*dalają
Friz z Ekipą wciąż strzelają
Majk chłodny jak .. 
Dlatego go tulę
I bym go tak
Aj-aj-aj

Niby Gimper a to jajko niespodzianka
Tu palcem pokazuje
Jak Neo w Matriksie, Trąba głupio patrzy się
I opuszcza dłoń, bo pokochał mnie

Będę do niego się przystawiał
Zaklaśnij jak chcesz go do japy
Z tą byłem, z tą byłem, pozdrawiam
A temu ciągnąłem
Daj telefon szybko do łapy

To Motorola w sumie
Nie telefon a walkie-talkie
Trą-ba znów ładny dziubek
I choć szybko się całujmy w tym dziwacznym klubie

W trójkącik chce polecieć golan
Weź przesuń stąd tego robota
Zbijana jest piątka, weź podpisuj Trąba
Trzy filmy na Pornhub
Taki to kontrakt

W końcu oblicze mej żony
Tej Rojo to zwyrol i patrzy jak dziki
To ortopedyczne są buty nie powiem
I jak z Modern Warfare II lecą pociski

Piuł, piuł
Gimper drży, wszyscy na podłodze
Łysol nie dostał, co za szo-o-ok
No tak, w końcu ma tutaj swoją żonkę



Bliźniak Remo jest, robi mu handjob
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