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Ka&amp;#380;dy kto chocia&amp;#380; ma troch&amp;#281; rozumu w g&amp;#322;owie
Powie: Zawijam si&amp;#281; ziomek, bo chc&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; jak cz&amp;#322;owiek
Mie&amp;#263; twardy &amp;#322;eb trzeba dzi&amp;#347;, a nie puka&amp;#263; po czole si&amp;#281;
Musisz zarobi&amp;#263; plik, nie narzeka&amp;#263; na pig
Co chc&amp;#281; by&amp;#263; jednym z nich i &amp;#380;re&amp;#263; przy jednym stole
Koryto, d&amp;#322;ugie jak pysk &amp;#347;wini, cho&amp;#263; dni policzone
Dawaj mi pieni&amp;#261;dze! Tutaj mo&amp;#380;e by&amp;#263; ka&amp;#380;da waluta
Sytuacja trudna w kraju. Czy ci&amp;#281; to wkurwia?
Te kilometry pi&amp;#281;knych dr&amp;oacute;g [Tak] i podatki wyci&amp;#281;te w pie&amp;#324; [Tak]
Miliony mieszka&amp;#324; smutny fakt, by w takiej ilo&amp;#347;ci zosta&amp;#322;by nam tylko PRL
Po co wkurwiasz si&amp;#281;? I tak zrobi&amp;#261; z ciebie durnia
&amp;#321;apie furia kiedy wyp&amp;#322;acasz pensje.
Niekt&amp;oacute;ry suto og&amp;#322;aszaj&amp;#261; wsz&amp;#281;dzie jak w tej kol&amp;#281;dzie
Ci si&amp;#281; uda czy znowu zwal&amp;#261; na zesz&amp;#322;&amp;#261; kadencje
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Ja nie mam ju&amp;#380; si&amp;#322;, ja nie mam si&amp;#322; ziomu&amp;#347;
Ja nie mam ju&amp;#380; si&amp;#322;, E! Jeszcze mam si&amp;#322;&amp;#281;
Robi&amp;#281; si&amp;#281; niemi&amp;#322;y, ale nie wkurwiaj mnie
Bo nie chc&amp;#281; tak &amp;#380;y&amp;#263;, Bo nie chc&amp;#281; tak &amp;#380;y&amp;#263;, ziom!
A bracia m&amp;oacute;wi&amp;#261; dzi&amp;#347; do mnie: Dawaj zawijamy na wyspy
Ziomki nie mog&amp;#281;, bo to jest miejsce nas wszystkich
POLSKA! POLSKA! POLSKA! POLSKA! 
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Panie Premierze ja jako&amp;#347; panu nie wierz&amp;#281;
Szczerz&amp;#281; w&amp;#261;tpi&amp;#281; w te obietnice, masz oczy wilcze
Jestem fanatykiem? Raczej mocodawc&amp;#261;
Zwyk&amp;#322;ym podatnikiem co nie klaszcze, bo inni klaszcz&amp;#261;
Nie id&amp;#281; za PISem, chuj mnie obchodzi PIS
Jestem antypolitykierem, a to jest dis
Bo nie wbija mnie podziw sonda&amp;#380;, sk&amp;#261;d jest ta moda?
&amp;#379;e dzisiaj szyja jest wa&amp;#380;niejsza ni&amp;#380; ich pusta g&amp;#322;owa
Chcesz PR-owca, powiem co to PR,
Gdy dup&amp;#261; si&amp;#281; obraca, kota g&amp;#322;ow&amp;#261; gra w bilard
Gdy baba si&amp;#281; zawija i nie bada si&amp;#281; sprawy
Czemu to zrobi&amp;#322;a? Co by&amp;#322;o na sumieniu baby?
Fakty i mity kolejny raz tutaj,
Czy aby morderca Olewnika sam si&amp;#281; wyhu&amp;#347;ta&amp;#322;?
Kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy twarz lewicy lecia&amp;#322; do Kijowa
zn&amp;oacute;w przez Filipiny? Niech padnie do Charkowa 
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