
Paluch, S.E.X.
Letni wiecz&amp;oacute;r,ma&amp;#322;y pok&amp;oacute;j w bloku,
On ledwo przytomny,ona przy jego boku,
W g&amp;#322;owie ma sceny z jego kolekcji pornos&amp;oacute;w,
Ca&amp;#322;y wiecz&amp;oacute;r my&amp;#347;la&amp;#322;,jak znale&amp;#378;&amp;#263; na ni&amp;#261; spos&amp;oacute;b.
Postanowi&amp;#322;,&amp;#380;e nie zmarnuje tej okazji,
Zdar&amp;#322; z niej koszul&amp;#281;,rozerwa&amp;#322; stanik.
Monitor komputera rzuca&amp;#322; ich cie&amp;#324; na &amp;#347;cian&amp;#281;,
W&amp;#322;&amp;#261;czony skype,na &amp;#380;ywo transmitowane.
Pi&amp;#281;tro ni&amp;#380;ej koledzy mieli niez&amp;#322;y  ubaw,
Podnieceni ogl&amp;#261;dali,jak ziomek dupe posuwa.
On zajarny reszt&amp;#281; w&amp;oacute;dki na ni&amp;#261; wyla&amp;#322;,
W bani si&amp;#281; cieszy,&amp;#380;e wszyscy widz&amp;#261; jak j&amp;#261; dyma.
Chowa&amp;#322; twarz,&amp;#380;eby go nie rozpoznali,
Jak wrzuci do sieci,ca&amp;#322;emu &amp;#347;wiatu si&amp;#281; pochwali.
A koledzy-widzowie razem postanowili,
&amp;#379;e te&amp;#380; chc&amp;#261; takie czternaste urodziny..
S.E.X. - Sex, Edukacja, Xtasy. x4
8 lat podstaw&amp;oacute;wki,4 og&amp;oacute;lniaka,
3 na studiach,15 lat ju&amp;#380; w latach.
Pe&amp;#322;na g&amp;#322;owa,puste kieszenie,
Wyjazd na zach&amp;oacute;d,mo&amp;#380;e tam b&amp;#281;dzie lepiej.
Po wielu pr&amp;oacute;bach,nastawiony negatywnie,
Pierdoli ten kraj i pojebany system!
Ostatnia szansa,otwiera swoj&amp;#261; firm&amp;#281;,
Szybko si&amp;#281; zawin&amp;#261;&amp;#322;,bo pa&amp;#324;stwo zbyt chciwe.
Ka&amp;#380;dy jego ziomek po rodziach przej&amp;#261;&amp;#322; biznes,
On po swoim starym ma na sercu blizn&amp;#281;.
Czy Tobie jest to bliske? Czy znasz t&amp;#281; histori&amp;#281;?
Czy m&amp;oacute;wi&amp;#281; o Twoim ziomku,czy m&amp;oacute;wi&amp;#281; o Tobie?
Ka&amp;#380;dy chce mie&amp;#263; lepiej i &amp;#380;y&amp;#263; na poziomie,
Nie w wynaj&amp;#281;tej kawalerce spa&amp;#263; na pod&amp;#322;odze.
Jego po nocach m&amp;#281;czy&amp;#322;y te same sny,
Los dziewczyny z filmu na czternaste urodziny.
S.E.X. - Sex, Edukacja, Xtasy x4
Pobity przez &amp;#380;ycie,to s&amp;#261; jego s&amp;#322;owa,
Z rys&amp;#261; na psychice chcia&amp;#322; zacz&amp;#261;&amp;#263; od nowa.
Znalaz&amp;#322; prac&amp;#281;,przedstawiciel handlowy,
Kom&amp;oacute;ra,laptop i seicento s&amp;#322;u&amp;#380;bowy.
Wyjecha&amp;#322; z Poznania,dosta&amp;#322; awans,
Wy&amp;#380;sza stawka,my&amp;#347;la&amp;#322;,pi&amp;#281;kna Warszawa.
Nie wyrabia&amp;#322; planu,nie wiedzia&amp;#322; o co chodzi,
Koledzy po fachu polecili mu doping.
Zacz&amp;#261;&amp;#322; pizga&amp;#263; mocniej,coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej posyp,
By&amp;#322;o pi&amp;#281;knie,bo nie brakowa&amp;#322;o forsy.
&amp;#379;y&amp;#322; ponad stan,bo tak &amp;#380;yli wszyscy,
Kredyty w banku i kredyty na zeszyty.
Nagle straci&amp;#322; prac&amp;#281;,szef znalaz&amp;#322; towar,
Odci&amp;#281;ta got&amp;oacute;wka i reakcja &amp;#322;a&amp;#324;cuchowa.
W obcym mie&amp;#347;cie,sam ze sob&amp;#261; nie da&amp;#322; rady,
Na g&amp;#322;odzie samob&amp;oacute;jstwo ze &amp;#322;zami na twarzy.
S.E.X. - Sex, Edukacja, Xtasy!
pozdro ;)
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