
(Zdvpy) Człowiek Warga, KIZO - Król Balu - DOSŁOWNA PARODIA
[Intro]
Uhm, taa
Ten klip zrobił Ajgor Ignacy
Tak to kiedyś był polski Justin Bieber
Uah, lecimy z tym

[Zwrotka 1: Kizo]
To miał być kaszkiet, bo kaszkiet tak w łeb nie gniecie (rra)
Dawaj kadr ja fightclub, że się wszystko trzęsie
Jestem mocno wege, dawaj sałatę tu bejbe
Polski hydra-ulik, proszę bardzo oto jestem (je)
Muszę ją powstrzymać, bo ma chcicę na zmywanie (myju, myju)
Ulubione danie, to zawsze dupy danie (hah)
W aucie mają klimę, widać najpierw dwustrefowy
Dzwonię se do wujka, co ma zestaw zębów nowych (ta)

[Refren: Kizo]
Nowy papież, HB Mus Pape, Casa Papel
To jest Mc, łap za łeb, trochę jednak zmienił się
Zamawiałam tutaj shake’a, to nie jest shake
To klucz do Porsche, mocno tu wkurwiłem się 
(wrrrr)
Machu, machu, machu, mach
Operator na zbliżenie dupy daj
(dupy daj) 
Duchuuu, machu mach (mach)
Zasnąłem na chmurce, lecz to nie jest Friza psiak
(Dawaj “Kankan”)

[Bridge: Kizo]
Z limuzyny se wychodzę jak na studniówce
Uczyłem się poloneza, a miałem walca 
To ujęcie się nie skończy, jest fest najdłuższe
Dawaj pauzę, jak chcesz czytać napis na palcach
(czytu, czytu)

[Zwrotka 2: Kizo]
Pracowałem w korpo, żartowałem mordo! (woo)
Piją wito twojej starej tutaj tak wyglądo (ta)
Dawaj mi sznytę z forsą, w Subway takiej nie robią (uhm)
Za mną jest monster, a tu wskazówki jak dbać o nią
(wal, wal)
Śmieszny papierosek jest, oraz mocniejsze pety
Joe Rogan studia styl, a nie tylko Kędzior niestety
Robótki ręczne w toku, dawaj, kamień, nożyce
(uh)
Tak łapami tu robią, że mordo się nie widzę
(ta)

[Refren: Kizo]
Znowu mordo, HB Mus Del Pape, Casa Papel
Migam ci, mig, mig, mig, bo se interferuje
Za mną Merol, gdzie jest klucz ten ten do Porsche
Gdzieś tam wypadł mi, kaucji nie oddadzą nie
(uuuu)
Machu, machu, machu, mach
Pozostaje jeździć tak jak Forrest Gump
Machu, mach
Znów (uuuu)
Podciągam, (woop, woop) laski znowu bawią się palcami w “To mi graj” zrób nożyce (ta)

[Bridge: Kizo]
Laski znowu na mnie wytryskują niespokojne deszcze (trit)
Antytripowy parasol, ej, dywan zwińcie (zwiń)



Trawa cała już skoszona, pa-patki kleszcze (siuit)
Od trzymania kierownicy, bolą mnie knykcie

[Outro: Kizo]
Aaanimacja, prosto z gwiazd
Kizo weź stój, uuuu, mniam, mniam, mniam
Uuuuh, laska rurę chcę przepchać
Kędzior ma parkinsona, Kizo petka se jara
Pani, poleruje kask, wege, wege sałata
Kiedyś nie miał, dzisiaj ma, kiedyś nie miał, dzisiaj ma

Pani z Mc’a:
Halo, halo, przepraszam ile będzie miał wyświetleń ten klip? 
Kizo: 50 milionów

Napisy końcowy, napisiki napisiki, ej
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