
MOSZCZYŃSKI PIETSCH & bibobit, Plotka (feat. Urszula Dudziak) 
Plotka jak śniegowa kula
Toczy z gór akurat
I gdacze jak kura
Gdacze o bzdurach
Tka jej architektura
Taka plotki jest natura
Że [?] subkultura
Kwitnie jak burak
Dla niektórych to lektura
Dla innych makulatura
Która dział jak tortura
Ale koniunktura jest
Czasem i prokuratura sprawdza plotek repertuar
To normalna procedura
No może akurat
To postaci w karykaturach
Choć to tylko uwertura
Czasem z niej burzowa chmura
I wichura bywa też
A ty w parasolu dziura
Wtedy na nas spada lura
Taka plotki jest struktura
Koła kwadratura
Plotek cała partytura
Wielka starta niczym góra
Trzęsie się jak taśmy szpula
Koniec, gdzie zgaduj zgadula?
Rośnie w nas temperatura i tortura w myśli
Temu co o plotkach myśli
Nich zmyśli

To jest substancja z natury
Bardzo lotna, cudna
Plotka  nie może bezrobotne w miejscu tkwić
I choć to rzecz czysto, bardzo mało istotna
Co dnia, gdy owocuje, każdy czuje plotki głód

Dobrze powiem,
Nie umiem dotrzymać słowa

Jedna pani drugiej pani
Wszyscy przecież zaufani
To zostaje miedzy nami
Lojalnościowy egzamin oblany
I trudnych miejsc dotykamy
Gdzieś miedzy wersami skrada się do bani
Tani onanizm
Wyobraźnia nie zna granic
Za nic już wszystko zdążyło się pochrzanić
A zaczęło od pani
Stad też poinformowani inni o problemach innych
Niemożliwością złapać winnych gdy jeden zwinny
Na drugiego wszystko zgani
No i ci co podejrzani przez magiel są wałkowani
Ale się nie przyznają za nic
Tak puszczamy plotki w obieg
Sprawy nie zdając sobie
Jak ta plotka może nam daleko pobiec
Tak łatwo palnąć ją w rozmowie
Powtarzam sobie, ze już więcej tego nie zrobię
A cały czas to robię
Chociaż mówiąc to tobie
[?]
Dzwoń po pogotowie



I to koniec!

To jest substancja z natury
Bardzo lotna, cudna
Plotka  nie może bezrobotne w miejscu tkwić
I choć to rzecz często, bardzo mało istotna
Co dnia, gdy owocuje, każdy czuje plotki głód

Plotka jest słodka
Plotka się klei

MOSZCZYŃSKI PIETSCH & bibobit - Plotka (feat. Urszula Dudziak)  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/moszczynski-pietsch-bibobit-plotka-feat-urszula-dudziak-tekst-piosenki,t,644674.html

