
Jamal, To zbyt pi
feat. Miodu)Wjazd do gorącego klubu na kozackie baletyMuzyka głośno gra, wokół mnie piękne kobietyPrzy barze uśmiechnięte twarze moich ludziKażdy zarobiony, szczęśliwy, nikt się tu nie kłóciWszyscy moi kumple bawią na wolnościW rytm muzyki tańczę z piękną boginią miłościPo całości, czyję się jak w siódmym niebieCzuły szept do ucha:"Słuchaj, jedźmy do Ciebie"Po wypiciu drinków jestem z nią na parkinguZet-trójka, Beta - wsiadamy do kabrioletaLecimy po mieście chyba dwieście na godzinęZa chwilę zajeżdżamy pod moją willęOgień podniecenia zyskuje na silePiękna się rozbiera, biorę z lodówki TekilęNa górze będzie milej - duże łóżko z baldachimemChwilę! To zbyt piękne by mogło byc prawdziwe!Budzę się u siebieChyba spadłem z materacaJest trzecia w nocyGłowa pęka mi od kacaZasnąć jest kłopotem, chociaż mam ochotęNie jest łatwo, zapalam światło i piszę zwrotę...To zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Czasem takie wrażenie mam, mówię Wam!To zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Szczęśliwe zakończenia zazwyczaj są tylko w filmie.[2x]To jest jeden z takich dni, kiedy wszystko się udajePrawą nogą z wyra wstajęSam siebie już nie poznajęOlśnienia doznajęZupełnie nic mi nie dolegaKredyt zniknął bez śladuNic nikomu nie zalegamDyskusji nie podlega ma kondycja finansowaW oczy rzuca się kwitTuż na blacieUśmiecha się do mnie zawinięty plikBez kitu, cały rulonInni za rachunki buląZe mną nie ma to związku najmniejszegoPrzyjemność i rozrywka w ramach obowiązku jedynegoNic prostszego!Wsiadam do swojego najnowszego Mini MorrisaMknę przed siebie na ulicahNie myślę o przepisachNic i nikt nie ma prawa stanąć na mojej drodzeKiedy to popuszczając wyobraźni wodzęOstatni przystanek, wymarzona sceneriaW roli potentata, tu gdzie moja prywatna rapowa rafineriaTo zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Czasem takie wrażenie mam, mówię Wam!To zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Szczęśliwe zakończenia zazwyczaj są tylko w filmie.[2x]Dzielnice śródmieścia przemierzam w poszukiwaniu szczęściaNiczym książę z Warszawskiego KsięstwaPogoda piękna, słońce w zenicieWszystko idzie mi znakomicieKocham życie!Nagle opon pisk, Polonez WuIZajeżdża drogę miKurwa fiTo psy!Otwierają drzwi iWywózka na komendęPsy przeklęte, rozpoznaję ewidentnieJak Alicja w krainie czarówPo drugiej stronie lustra siedzi frajerów paruJa z tego koszmaru chciałbym się obudzićStoję w jednej linii obok obcych mi ludziJa odczuwam stach, choć nic nie mam na sumieniuBo niejeden chłopak przez pomyłkę jest w więzieniuNa szczęście w nieszczęściu okazałem się niewinnyNa nieszczęście w szczęściu do puchy trafi ktoś innyPolicyjne mendy wypuściły mnie z komendyDo domu na skróty idę struty, w złym humorzeNigdy nie jest tak źle by nie mogło byc gorzejAle mogłoby być lepiej wreszcieIle razy jeszcze - pechPokrzyżuje moje plany?Niech to dunder świśnie, oczywiście jak liścieZ drzewLecą kłopotyTen dzień zaczął się zbyt pięknie by skończył się dobrze.To właśnie o tym...To zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Czasem takie wrażenie mam, mówię Wam!To zbyt piękne by mogło być prawdziwe!Szczęśliwe zakończenia zazwyczaj są tylko w filmie.[2x]
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