
 

Springt! 
 
Wir sind das Original 
ihr seid nur die Kopie. 
Wir waren vor euch da 
so etwas gab´s noch nie! 
Das beste Pferd im Stall, 
der Vater der Idee. 
Wir sind Rock´n´Roll Propheten 
ihr solltet uns anbeten. 
 
1234 
 
Springt! 
Bis euch der Rhythmus in die Knie zwingt! 
 
Springt! (x2) 
weil jeder Flug mit einem Sprungt beginnt! 
 
Springt! (x2) 
 
Ihr seid so plakativ, 
euer Gesang klingt schief. 
Wir haben das Rad erfunden 
und nur zufriedene Kunden. 
Ihr rennt zur Waffenkammer, 
wir stehen im Fadenkreuz. 
Unsere Metall ist der Hammer, 
wir haben den schönsten Drummer! 
 
Dirk! 
1 2 3 … ee.. 
 
Springt! 
bis euch der Rhythmus in die Knie zwingt! 
 
Springt! (x2) 
Weil jeder Flug mit einem Sprung beginnt! 
 
Springt! (x2) 
 
Wir sind die Oberliga, 
ihr nur ein Plagiat. 
Wir sind die Überflieger, 
ihr seid noch bei der Saat. 
Ihr wollt uns Lügen strafen, 
stirbt dabei im Morast. 
Darum seid ihr gut beraten, 
wenn ihr das einfach lasst! 

Skaczcie! 
 
Jesteśmy oryginałem  
wy tylko marną kopią. 
Byliśmy tu przed wami 
czegoś takiego jeszcze nie było! 
Najlepszy ogier w stajni, 
ojciec tej idei. 
Jesteśmy prorokami Rock’n’Rolla 
winniście wznosić ku nam modły. 
 
1234 
 
Skaczcie! 
Aż was rytm rzuci na kolana! 
 
Skaczcie! x2 
Gdyż każdy lot rozpoczyna skok! 
 
Skaczcie! x2 
 
Jesteście jak z plakatu, 
wasz śpiew robi złe wrażenie. 
My wynaleźliśmy koło 
i wyłącznie zadowolonych klientów. 
Biegniecie do arsenału 
gdy my stoimy na celowniku. 
Nasz metal jest genialny 
a perkusista najładniejszy! 
 
Dirk! 
1 2 3…ee... 
 
Skaczcie! 
Aż was rytm rzuci na kolana! 
 
Skaczcie! x2 
Gdyż każdy lot rozpoczyna skok! 
 
Skaczcie! x2 
 
Jesteśmy pierwszą ligą 
a wy tylko plagiatem 
Gdy my latamy wysoko 
wy jeszcze tkwicie przy nasieniu. 
Chcecie nas obalić 
tonąc przy tym w bagnie. 
Dlatego dobrze wam doradzono, 
byście po prostu odpuścili! 



 
Springt!  
Springt! 
Bis euch der Rhythmus in die Knie zwingt! 
 
Springt! (x2) 
Weil jeder Flug mit einem Sprung beginnt! 
 
Springt! (x4) 
Bis euch der Rhytmus in die Knie zwingt! 
 
Springt! (x2) 
Weil jeder Flug mit einem Sprungt beginnt! 
 
Springt! (x4) 
 

 
Skaczcie! 
Skaczcie! 
Aż was rytm rzuci na kolana! 
 
Skaczcie! x2 
Gdyż każdy lot rozpoczyna skok! 
 
Skaczcie! x4 
Aż was rytm rzuci na kolana! 
 
Skaczcie! x2 
Gdyż każdy lot rozpoczyna skok! 
 
Skaczcie! x4 

Luxus 
 
Bin unwiderstehlich. 
Ganz wiederlich exklusiv, 
so voller Fruchtbarkeit, 
das macht mich attraktiv. 
Mein Symbol ist der Status, 
es boomt der Konsum 
und ich liebe Verschwendung, 
viel mehr als den Ruhm. 
 
Fisch und Fleisch  
Arm und Reich 
Schwarz und Weiss 
hart und weich  
ist mir alles gleich! 
 
Ref:  
Ich brauche Luxus! 
Gib mir noch ein bisschen mehr! 
Ich habe Luxus Problem! 
Mein Leben ist so leer! 
 
Ich brauche Luxus! 
Immer mehr, immer mehr!  
Ich habe Luxus Problem! 
Es ist so unendlich schwer! 
 
Immer mehr... 
 
Du machst es leicht, 
im Fokus der Moral 
stehst du im Lebenlicht. 

Luksus 
 
Nie można mi się oprzeć. 
Jestem do bólu ekskluzywny, 
tak pełen płodności 
to czyni mnie atrakcyjnym 
Mój symbol to status, 
to rosnąca konsumpcja 
i uwielbiam marnotrawstwo 
znacznie bardziej niż rozgłos. 
 
Ryby i mięso 
biedni i bogaci 
czerń i biel 
twardy i miękki 
to dla mnie bez różnicy! 
 
Ref: 
Potrzebuję luksusu! 
Daj mi jeszcze trochę więcej! 
Mam problem z luksusem! 
Moje życie jest tak puste! 
 
Potrzebuję luksusu! 
Coraz więcej, coraz więcej! 
Mam problem z luksusem! 
To takie niesamowicie trudne! 
 
Coraz więcej ... 
 
Ułatwiasz to, 
skupiając się na moralności 
stoisz w świetle życia. 



Du hast die Wahl der Qual 
wie du mich an den Pranger stellst. 
Doch habe ich dich durchschaut 
und mir ganz luxuriös  
dein Schweigen gekauft 
 
Fisch und Fleisch  
Arm und Reich 
Schwarz und Weiss 
hart und weich  
ist mir alles gleich! 
 
Ref.   x2  
 
Immer mehr, immer mehr x3 
 
Ref x1 
 
Ich brauche Luxus! 
Gib mir noch ein bisschen mehr! 
Ich habe Luxus Problem! 
Mein Leben ist so leer! 
 

Możesz wybrać typ udręki 
jak wsadzasz mnie na pręgierz. 
Jednak przejrzałem Cię 
i bardzo luksusowo 
kupiłem Twoje milczenie 
 
Ryby i mięso 
biedni i bogaci 
czerń i biel 
twardy i miękki 
to dla mnie bez różnicy! 
 
Ref x2 
 
Coraz więcej, coraz więcej x3 
 
Ref x1 
 
Potrzebuję luksusu! 
Daj mi jeszcze trochę więcej! 
Mam problem z luksusem! 
Moje życie jest tak puste! 

Ich, Ich, Ich 
 
Ich bin Prolet. 
Ich bin Prophet. 
Der Protagonist. 
ein riesen Egoist 
Das ist mein Spiel: 
ich bin narzisst, 
ich nehme viel 
und gebe nichts. 
Alles meins für dich gibt’s keins. 
Was willst du den hier? 
Ich bin das Alphatier! 
 
----- x4 
Ich! 
Alles dreht sich nur um mich! 
------ 
 
Ich bin das Epizentrum 
in reines Destilat. 
Ich bin der Silberrücken 
wen soll ich nicht beglücken. 
Ich bin die Religion 
gehört zum guten Ton. 
Ich bin das Blitzgewitter 

Ja, Ja, Ja 
 
Jestem zmanierowany.* 
Jestem prorokiem. 
Protagonistą. 
Wielkim egoistą. 
To jest moja gra: 
jestem narcystyczny, 
biorę dużo 
i nic nie daję. 
Wszystko dla mnie, dla Ciebie nic. 
Czego tutaj chcesz? 
Jestem zwierzęciem alfa! 
 
-----x4 
Ja! 
Wszystko kręci się wokół mnie! 
------ 
 
Jestem epicentrum 
w czystym destylacie. 
Jestem starym samcem** 
którego nie powinienem uszczęśliwiać 
Jestem religią 
w dobrym tonie. 
Jestem burzą z piorunami 



und segne alle Zitter. 
Ich bin der Taste. 
Copy and Paste. 
Ich bin der Spinnennetz, 
so gleich dem T-Rex 
 
----- x7 
Ich! 
Alles dreht sich nur um mich! 
------ 
 
ich… 
ich… 
ich… 
ich... 
 
----- x4 
Ich! 
Alles dreht sich nur um mich! 
------ 
 
ich… 
ich... 
 
 

i błogosławię każde drżenie. 
Jestem dobrym smakiem. 
Kombinacją kopiuj - wklej. 
Jestem siecią pajęczą, 
podobnie jak T-Rex. 
 
----x7 
Ja! 
Wszystko kręci się wokół mnie! 
----- 
 
ja… 
ja… 
ja… 
ja… 
 
----x4 
Ja! 
Wszystko kręci się wokół mnie! 
------ 
 
ja… 
ja... 

Härter 
 
---- x4 
Härter! 
Ich brauche es, ich brauche es! 
----- 
 
Ich trinke diese 
mein Herz aus Erz. 
Im Rachen des Drachen 
muss ich die Glut bewachen, 
im Fern die Spuren geben, 
mit dem Kopf durch die Wand. 
Schicht um Schicht, 
Tag für Tag, 
ja um ja ein Lebenlang. 
 
Ich lock es (schluck es), 
ich brauche es, 
ich spritze es, 
ich rauche es, 
ich brauche mehr Treibstoff, 
ich muss das Feuer schüren! 

Mocniej 
 
----x4 
Mocniej! 
Potrzebuję tego, potrzebuję! 
----- 
 
Piję to 
moje serce z rudy. 
W gardle smoka 
muszę strzec żaru, 
zostawiać ślady w oddali, 
przebijać głową mur. 
Zmiana za zmianą, 
dzień po dniu 
i tak na całe życie 
 
Połykam to,  
potrzebuję tego, 
wstrzykuję to, 
palę to, 
potrzebuję więcej paliwa, 
muszę wzniecić ognień! 



Das heisse Eisen schmieden 
muss besser funktionieren, 
immer weiter führt die Quoten 
optimieren, produzieren. 
 
Ich brauche es härter! 
Ich brauche es! 
Ich kann kein Licht in Tunnel sehen! 
Ich brauche es härter! 
Ich brauche es! 
Und muss alleine untergehen 
Ich brauche es! 
 
---- x 
Härter! 
Ich brauche es, Ich brauche es 
----- 
 
Ich bin den Held der Arbeit. 
Ich bin die Menschmaschine. 
Habe so viel zu tun, 
keine Zeit mich auszuruhen. 
Mein Wahnsinn und Genie 
zwingen mich in die Knie. 
S.O.S aus der Traum! 
Feuer in Maschinenraum! 
 
Ich lock es (schluck es), 
ich brauche es, 
ich spritze es, 
ich rauche es, 
ich brauche mehr Treibstoff, 
ich muss das Feuer schüren! 
Das heisse Eisen schmieden 
muss besser funktionieren, 
immer weiter führt die Quoten 
optimieren, produzieren. 
 
---x2 
Ich brauche es härter! 
Ich brauche es! 
Ich kann kein Licht in Tunnel sehen! 
Ich brauche es härter! 
Ich brauche es! 
Und muss alleine untergehen 
Ich brauche es! 
---- 
 
HÄRTER! 
 

Kucie gorącego żelaza 
musi działać lepiej, 
nieustannie produkować 
i optymalizować ilości. 
 
Potrzebuję tego mocniej! 
Potrzebuję tego! 
Nie widzę światła w tunelu 
Potrzebuję tego mocniej! 
Potrzebuję tego! 
i muszę odejść sam 
Potrzebuję tego! 
 
--- x 
Mocniej! 
Potrzebuję tego, potrzebuję! 
---- 
 
Jestem bohaterem utworu. 
Jestem ludzką maszyną. 
Mam tak wiele do zrobienia, 
a brak czasu na odpoczynek. 
Moje szaleństwo i geniusz 
rozkładają mnie na łopatki. 
S.O.S ze snu! 
Pożar w maszynowni! 
 
Połykam to,  
potrzebuję tego, 
wstrzykuję to, 
palę to, 
potrzebuję więcej paliwa, 
muszę wzniecić ognień! 
Kucie gorącego żelaza 
musi działać lepiej, 
nieustannie produkować 
i optymalizować ilości. 
 
---x2 
Potrzebuję tego mocniej! 
Potrzebuję tego! 
Nie widzę światła w tunelu 
Potrzebuję tego mocniej! 
Potrzebuję tego! 
i muszę odejść sam 
Potrzebuję tego! 
---- 
 
MOCNIEJ! 
 



 
*Po 1945 roku nastąpiła zmiana znaczenia. Dzisiaj Prolet (również Proll, Prol lub Prolo) - jest 
używany jako przekleństwo i jako obraźliwy termin dla osób z niewyedukowanych środowisk 
oraz dla ludzi, których maniery i styl życia są postrzegane jako niekulturalne. Tak więc 
zmiana znaczenia ma miejsce od "członka proletariatu" w kierunku "członka grupy 
motłochu", a tym samym do intensyfikacji konotacji pejoratywno-dyskryminacyjnej. 
 
** Mianem Silberrucken określa się samca goryla po 12 roku życia, gdyż wtedy sierść na 
jego plecach staje się srebrzysta 
 


