
Operacja & Emcezet, Pantofel
Tak na wst&amp;#281;pie co&amp;#347; tutaj Ci powiem:
Bujaj si&amp;#281; kole&amp;#347;!
Chcesz by&amp;#263; kozak, ale jeste&amp;#347; pantofel
i ci z tym dobrze.
My&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347;, &amp;#380;e za to kurwa przybij&amp;#281; Ci 5?
To si&amp;#281; przeliczy&amp;#322;e&amp;#347; bo ja nie upad&amp;#322;em na g&amp;#322;ow&amp;#281;.
Paradoksalnie da&amp;#322;e&amp;#347; cia&amp;#322;a i to ona ma jaja.
Ty maksymalnie skupiasz si&amp;#281; na jej zagraniach.
Chcesz by&amp;#263; samcem Alfa i przyw&amp;oacute;dc&amp;#261; stada,
Lecz w tym stadzie to ona zacz&amp;#281;&amp;#322;a karty rozdawa&amp;#263;.
Antwany Nike i jeszcze inne filmy.
Co do pantofli to nie mam do czynienia z nimi.
Ty rozejrzyj si&amp;#281; dobrze we w&amp;#322;asnym otoczeniu.
Si&amp;#281; odjeb od nas nie szukaj ich w  podziemiu.
Zazwyczaj si&amp;#281; &amp;#347;mieje z ziomk&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzy nie s&amp;#261; sob&amp;#261;
I w niekt&amp;oacute;rych sytuacjach my&amp;#347;l&amp;#261; fiutem a nie g&amp;#322;ow&amp;#261;.
W tym tracku sk&amp;#322;adamy ho&amp;#322;d pantoflom.
A Ty odjeb inna flanke  albo do nich do&amp;#322;&amp;#261;cz.
By&amp;#322;a dobra w &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku, m&amp;oacute;wi&amp;#322;a po francuski
mimo du&amp;#380;ego biustu nie u&amp;#380;ywa&amp;#322;a m&amp;oacute;zgu
zaufa&amp;#322;e&amp;#347; jej zaufa&amp;#322;e&amp;#347; do diab&amp;#322;a.
Nie wierz nigdy kobiecie to &amp;#380;yciowa prawda. x2
Ziom upadasz po czyich Ty idziesz &amp;#347;ladach?
Z moich bada&amp;#324; wiem, &amp;#380;e pierwszym pantoflem by&amp;#322; Adam.
Rz&amp;#261;dzi Tob&amp;#261; Twoja lala?
Powiedz niech si&amp;#281; buja!
Ona p&amp;oacute;jdzie w &amp;#347;lady Ewy i te&amp;#380; zrobi Ci&amp;#281; w chuja.
Chcesz by&amp;#263; dla niej Romeem?
Niby ona jest t&amp;#261; Juli&amp;#261;.
A co je&amp;#347;li ta Julia jest tylko zwyk&amp;#322;&amp;#261; kurwa?
M&amp;oacute;wi si&amp;#281; trudno i nawet lepiej.
Wolisz mie&amp;#263; kurw&amp;#281; Julie czy porz&amp;#261;dn&amp;#261; kobiet&amp;#281;?
Ty dla tej lali by&amp;#322;by&amp;#347; si&amp;#281; sk&amp;#322;onny zabi&amp;#263;.
Ona pewnie ma Ci&amp;#281; za nic i szybko Ci&amp;#281; zostawi.
Niby jeste&amp;#347; nagi?
Ona te&amp;#380;.
Przecie&amp;#380; jednak Ty patrzysz w stanik,
A ona Tobie w kiesze&amp;#324;.
I nic nie zmienisz.
We&amp;#378; si&amp;#281; ogarnij.
Twojej Barbie za fajki si&amp;#281; wsadza r&amp;#281;k&amp;#281; w majtki.
Lepiej si&amp;#281; zamknij i we&amp;#378; ze mnie przyk&amp;#322;ad.
Ja Jestem z tej bajki, w kt&amp;oacute;rej prawie ka&amp;#380;da to dziwka.
By&amp;#322;a dobra w &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku, m&amp;oacute;wi&amp;#322;a po francuski
mimo du&amp;#380;ego biustu nie u&amp;#380;ywa&amp;#322;a m&amp;oacute;zgu
zaufa&amp;#322;e&amp;#347; jej zaufa&amp;#322;e&amp;#347; do diab&amp;#322;a.
Nie wierz nigdy kobiecie to &amp;#380;yciowa prawda. X2
Jest fajnie.
Ty na ka&amp;#380;de zawo&amp;#322;anie dla niej.
To bajer.
Ej! Jeste&amp;#347; facet czy frajer?
Wiesz... mo&amp;#380;na by&amp;#263; mi&amp;#322;ym, wiernym i tak dalej.
Ale nie r&amp;oacute;bmy z kobiet kalek, poradz&amp;#261; sobie same.
Ej sprawd&amp;#378; to najpierw foka bawi si&amp;#281; Tob&amp;#261;, 
Potem bawi si&amp;#281; Tw&amp;#261; kas&amp;#261; a Ty jeste&amp;#347; tylko ciot&amp;#261;
Ej Faziu we&amp;#378; jeszcze zr&amp;oacute;b jej &amp;#347;niadanie, 
Ona Ci zrobi takie rogi, &amp;#380;e nie wstaniesz baranie.
Ej nie grzeb mi tu, wypucujesz jej buty, 
A co impreza Twoja cizia pucuje innym fiuty.
Siemasz Waflu jak tam u Ciebie leci?
M&amp;oacute;wisz lec&amp;#281; bo  ja musz&amp;#281; posprz&amp;#261;ta&amp;#263; pok&amp;oacute;j swojej niuni.
Ej noga piesku. 
Ty zasapany ju&amp;#380; na miejscu.
Waruj, nie wart bo dostaniesz po pysku.



Ej pucu&amp;#347; we&amp;#378; przystopuj troch&amp;#281;.
Usi&amp;#261;d&amp;#378; w fotel ona niech zapierdala z mopem.
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