
Fisz, Szef kuchni
Rzucam palenie jak Rokita politykęDbam o gardło, bo warto dbać o technikęTechniczny jak LincolnKtóry gdzie nie trzeba pchał tytońJa czyszczę organizm z toksynyZaczynam regenerację, odzyskuję smak, węchPrzerzucam go na papierBo mam smak patrz jak pracują receptorySłodki, gorzki, kwaśny i słony i ten co dewastuje mikrofonyOpluwam je, soczystą mam mowę, a to nie konwencja partiiTylko soczysta zdrowa, jak miąższ pomarańczy, sok z marchwiMowa nie trawa, twarda jak Lee MarvinBo pod językiem błyszczy mi ostrzeNie potrzebny mi ochroniarz żaden Kevin CostnerStudio czy koncert, mikrofon w ręceKiedy pan Emade wali w werbel hi-head to tętno, stopa to serceWięc czas wypłukać Ci ucho cudowną nutąJak pędzel o płótno krew uderza w skroniePanie panowie główne danie na stoleT do W do R do Z Y W i OCzujesz głód wilczy masz apetytSkurcz serca ściska Ci przełykNie licz kalorii, nie marz o diecieHi-head to tętno, stopa to serce (x2)Rozgrzewam zastygłe serca jak płomieńPan Hrabia Miód za mikrofonem, Pan FenomenMam to na papierze od pisma PrzekrójKieszenie mam puste, a głowę pełną dźwiękówTworzywo kuriozum na podium numer jedenMamy dynamity w sercu, co nie zestarzają się jak PentiumZamiast łykać centrum, by nie tonąc w toksynachPożeram karczochy, awokado, szpinakWszystko spływa ze mnie jak mydlinaTo siła jak wytrysk, płyną litry toksyn z definicjiChoć to nie misja bo to nie publiczna telewizjaCo uczy gwiazdy jeździć na łyżwachTo żadna zadra, trauma, to sztuka kulinarna dźwięków i słówKtórej nigdy nadmiar, bo mamy smakPatrz kto jest szefem kuchni, by dbać o smakowe kubkiNic z puszki, nic z mikrofaliGdy rozum śpi, budzą się koszmaryPizza Hut, Coca-Cola, Mc Donald`sPotas, magnez, miecz to mego serca zbrojaI krew na ostrzu mieczaSzef kuchni poleca magiczny specjałNie ma chwili do straceniaWięc potem zaczyna się teraz, teraz to potemTen bas to żołądekPan Emade wali w werbel, hi-head to tętno, stopa to sercePiano aorta, gitara Fender, czas nakarmić serceCzujesz głód wilczy masz apetyt,Skurcz serca ściska Ci przełykNie licz kalorii, nie marz o diecieHi-head to tętno, stopa to serce (x2)My mamy smak
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