
El Habe, 2007
Dwa tysi&amp;#261;ce siedem, dzieciak to by&amp;#322; rok prze&amp;#322;omowy,
W co drugiej polskiej szkole podk&amp;#322;adaj&amp;#261; bomby,
Polska reprezentacja, teraz nie g&amp;oacute;rskiego Leo Or&amp;#322;y,
Wreszcie jaki&amp;#347; m&amp;#261;dry, kt&amp;oacute;ry stawia na m&amp;#322;odych
Mamy Koniec Go&amp;#322;oty, pono&amp;#263; powr&amp;oacute;t jest w planach,
To nie powr&amp;oacute;t do boksu, chyba do bicia po jajach,
Numer jeden KAKA, zwyci&amp;#281;&amp;#380;y&amp;#322; czekoladowe trampki,
Dwa tysi&amp;#261;ce osiem, gwiazd&amp;#261; roku Dawid Janczyk,
Ma&amp;#322;o Taniec z Gwiazdami, to mamy taniec na lodzie,
Saleta pr&amp;#281;&amp;#380;y bicepsy, by zaimponowa&amp;#263; Dodzie,
&amp;#321;y&amp;#380;wy nie mia&amp;#322; na nodze, ale nie wychodzi z wprawy,
Przed Kamerami jak zwykle do g&amp;oacute;ry podeszwami,
Ruscy handlarze szlugami, dzisiaj robi&amp;#261; kokosy,
Bo polaki sta&amp;#322;y pi&amp;#281;&amp;#263; a dzisiaj siedem z&amp;#322;otych,
Z&amp;#322;oty rok Toyoty, samochody schodz&amp;#261; jak bu&amp;#322;ki,
W europejskiej unii ceny w g&amp;oacute;re, nie ma na gumki,
Przyrost naturalny, zwi&amp;#281;kszony o siedem procent,
Bo&amp;#380;e narodzenie mam wra&amp;#380;enie &amp;#347;wi&amp;#281;ta wielkanocne,
Jak oni &amp;#347;piewaj&amp;#261; ? zwyci&amp;#281;stwo t&amp;#281;pej Liszowskiej,
W dwa dni p&amp;#322;yta, ja poci&amp;#322;em si&amp;#281; latami dnie i noce,
Jako&amp;#347; si&amp;#281; dotocz&amp;#281;, milionerzy powr&amp;oacute;t na anteny,
Urba&amp;#324;skiemu Hubciowi, sko&amp;#324;czy&amp;#322;y si&amp;#281; peeleny,
Gleba podbija sceny, mowa o You Can Dance,
A dla ziomka z Bia&amp;#322;ego, rzucili kr&amp;oacute;tkie cze&amp;#347;&amp;#263;,
Na scenie piosenki Ivan zgubi&amp;#322; gdzie&amp;#347; delfina,
Ch&amp;#322;opak nie ma hajsu gra po weselach i urodzinach,
No a Rusin Kinga, przyznam kiedy&amp;#347; fajna dupa,
To co by&amp;#322;o min&amp;#281;&amp;#322;o, nie pomo&amp;#380;e plastyczna chirurgia,
A Edyta G&amp;oacute;rniak, &amp;#322;apie si&amp;#281; czego popadnie,
Zjeba&amp;#322;a nam mundial, lecz kielony ma wypchane,
Bracia Kaczy&amp;#324;scy amen, powiem tylko tyle,
Leh czy Jarek jebn&amp;#261;&amp;#322; ksi&amp;#281;&amp;#380;yc, bo ju&amp;#380; sam si&amp;#281; myle,
Znale&amp;#378;li&amp;#347;my z&amp;#322;ot&amp;#261; &amp;#380;y&amp;#322;&amp;#281;, mamy w&amp;#322;asne z&amp;#322;o&amp;#380;e ropy,
Chyba na my&amp;#347;l ruska w&amp;oacute;dka z domieszk&amp;#261; wody,
Kononowicz i wybory, pytam co si&amp;#281; sta&amp;#322;o si&amp;#281; ?
Kto&amp;#347; podrobi&amp;#322; g&amp;#322;osy, na Krzy&amp;#347;ku zgarn&amp;#261;&amp;#322; fors&amp;#281;,
Taki koniec, zero siedem by&amp;#322; bogatym w plony,
Zwi&amp;#281;kszy&amp;#322;y si&amp;#281; obroty, tysi&amp;#261;cami &amp;#347;ci&amp;#261;gane utwory,
Podro&amp;#380;a&amp;#322;y pomidory, alko szcz&amp;#281;&amp;#347;cie tak samo,
Mo&amp;#380;e do&amp;#380;yj&amp;#281; czas&amp;oacute;w by jamb&amp;#281; zlegalizowano,
&amp;#346;mier&amp;#263; peda&amp;#322;om dla nich tolerancji zero,
Jaki&amp;#347; frajer z sejmu chcia&amp;#322; ich wi&amp;#261;za&amp;#263; &amp;#347;lubn&amp;#261; wst&amp;#281;g&amp;#261;,
Wypadki wie&amp;#324;czone &amp;#347;mierci&amp;#261;, gin&amp;#261; niewinni ludzie,
Trzecia wojna &amp;#347;wiatowa, mamy na nowo komun&amp;#281;,
Co raz mniej g&amp;#322;os&amp;oacute;w w urnie, &amp;#347;cierwo obywatelskie
Powraca obsadzanie krewnych na sto&amp;#322;ki poselskie,
W moim mie&amp;#347;cie euforia na punkcie galerii bia&amp;#322;ej,
Zjebali konstrukcje spece, mam spadaj&amp;#261;c&amp;#261; &amp;#347;ciane,
Wszystko na szybkiego, b&amp;#281;dzie jak w Katowicach,
Dach zwali si&amp;#281; na g&amp;#322;owy, groza, strach na ulicach,
Ludzie prosz&amp;#261; w petycjach, o emerytur&amp;#281; wczesn&amp;#261;,
Niewyuczony nar&amp;oacute;d zrzuca sam na siebie piek&amp;#322;o,
Adam Ma&amp;#322;ysz nie ma lekko, koniec marze&amp;#324; o kuli,
Ch&amp;#322;opak s&amp;#322;abo skacze wypi&amp;#322; zbyt ma&amp;#322;o RedBulli,
Hess zamuli&amp;#322;, zamuli&amp;#322; i Puerta, ludzie odchodz&amp;#261;,
Fa&amp;#322;szywe minuty ciszy, zgony g&amp;oacute;wno obchodz&amp;#261;,
Rodz&amp;#261; si&amp;#281; satani&amp;#347;ci, m&amp;#322;odzie&amp;#380;owa narkomania,
Maj&amp;#261; to po matkach ojcach, po babkach i dziadkach,
Dwa tysi&amp;#261;ce siedem rok po wzlotach i upadkach,
EL wygrywa bitw&amp;#281; z czasem i wojn&amp;#281; o majka,
Co serial to pora&amp;#380;ka, dwa tysi&amp;#261;ce siedem tasiemce,
M jak mi&amp;#322;o&amp;#347;c, pierwsza mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bez zapezpiecze&amp;#324;,
Wojna na rymy, na miecze, rok nieudanych beef&amp;oacute;w,
Seria wymienianych przez internet mi&amp;#322;osnych hit&amp;oacute;w,



Mamy bombeczk&amp;#281;, Korea straszy USA sojusznik&amp;oacute;w,
Polska g&amp;#322;&amp;oacute;wnym k&amp;#261;skiem, rozjebana w jej wyniku,
Trzecia wojna &amp;#347;wiatowej, i egzekucja Husajna,
Szukaj&amp;#261; tylko Bin Ladena jak tej ig&amp;#322;y w stogu siana,
To ju&amp;#380; si&amp;oacute;dmy rok, jeszcze nie potrafili go znale&amp;#378;&amp;#263;,
Jeden cz&amp;#322;owiek kontra milion, a i tak ma przewag&amp;#281;,
Mamy plage jak wiele lat temu plaga egipska,
Bezrobocie si&amp;#281; powi&amp;#281;ksza, nie ma co w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; do pyska,
Przyj&amp;#380;yjmy si&amp;#281; z bliska, to by&amp;#322; rok grubych melan&amp;#380;y,
Dwa tysi&amp;#261;ce siedem zapowiada z&amp;#322;ote lata w bran&amp;#380;y
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