
Pares, Gwiazda
Gwiazd&amp;#261; jestem bo mnie widzisz na klipach O gwiazdach przecie&amp;#380; w gazetach czytasz Gwiazd&amp;#261; jestem na plakatach w pokojach Na plakatach? Ty my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to ja? Paranoja! Widzisz nas i nie wiesz nawet kt&amp;oacute;ra to kt&amp;oacute;ra To nie ja ci&amp;#281; obchodz&amp;#281; tylko makulatura Czytasz o bzdurach i wierzysz tej chale To cha&amp;#322;a! Fala jedziesz dalej! Wiesz wszystko bo widzia&amp;#322;e&amp;#347; wywiad na muzycznym kanale I my&amp;#347;lisz, &amp;#380;e mnie znasz? &amp;#379;e jestem jedn&amp;#261; z papierowych gwiazd? W Internecie mo&amp;#380;esz plu&amp;#263; mi w twarz? A gdy ci&amp;#281; widz&amp;#281;  milczysz, udaj&amp;#261;c g&amp;#322;az bo nie poznajesz nas A to ja, to ja, to ja mam &amp;#380;ycia naraz dwa Jak Padme i Amidala tak Dorota i Fala Druga si&amp;#281; lansuje, pierwsza &amp;#380;y&amp;#263; si&amp;#281; stara od ludzi z dala Refren: By&amp;#263; gwiazd&amp;#261;, gwiazd&amp;#261;, ludzi fantazj&amp;#261; Wyzwala&amp;#263; zazdro&amp;#347;&amp;#263;, ja chc&amp;#281; by&amp;#263; gwiazd&amp;#261; (mamo) By&amp;#263; gwiazd&amp;#261;, gwiazd&amp;#261;, ludzi fantazj&amp;#261; Wyzwala&amp;#263; zazdro&amp;#347;&amp;#263;, ja chc&amp;#281; by&amp;#263; gwiazd&amp;#261; My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e w g&amp;#322;owie mam nasrane jak po karnawale w Rio &amp;#379;e zajmuj&amp;#281; si&amp;#281; sprzedawaniem steelo &amp;#379;e jedwab nie nylon, z&amp;#322;ota visa nie bilon &amp;#379;e ci co my&amp;#347;l&amp;#261;, &amp;#380;e mnie mo&amp;#380;na mie&amp;#263; si&amp;#281; nie myl&amp;#261; Za dziesi&amp;#281;&amp;#263; tysi&amp;#281;cy w twojej &amp;#322;azience Pop&amp;#322;ywam w wannie po prywatnym koncercie, &amp;#379;e zdj&amp;#281;cie b&amp;#281;dziesz m&amp;oacute;g&amp;#322; sobie zrobi&amp;#263; Je&amp;#347;li dasz zarobi&amp;#263; menad&amp;#380;erowi &amp;#379;e koncerty, oklaski, wywiady, bisy, wrzaski, &amp;#380;e teledyski Dore zm&amp;#281;czona tym wszystkim &amp;#379;e bliski m&amp;oacute;j koniec, &amp;#380;e w kokainie ton&amp;#281; &amp;#379;e dawno nikt nie widzia&amp;#322; mnie z mikrofonem &amp;#379;e przez gazety zgubi&amp;#322;am priorytety Ze umiem pokazywa&amp;#263; tylko cia&amp;#322;a zalety &amp;#379;e niestety jestem g&amp;#322;upia  polska suka Tekst&amp;oacute;w nie pisz&amp;#281; a nawija&amp;#263; to nie sztuka Refren. Tede, ten to ma dopiero splendor Nie wiem jak wytrzymuje to tempo Codziennie ma nast&amp;#281;pn&amp;#261; (yo) A taki skurwiel z tak&amp;#261; g&amp;#281;b&amp;#261; wredn&amp;#261; Zn&amp;oacute;w znalaz&amp;#322; jak&amp;#261;&amp;#347; ch&amp;#281;tn&amp;#261;, wiesz sk&amp;#261;d wiem to? Ej, panienko! Przy nim dziwki szybko mi&amp;#281;kn&amp;#261; A ten Gibbon Sk&amp;#322;ad jest sekt&amp;#261;, pisz&amp;#261; mu rymy ja znam tych ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w, p&amp;#322;aci im od zwrotki po tysiaku Trzy w kawa&amp;#322;ku to trzy klocki, refren daj&amp;#261; mu w promocji (ej) dogadany jest z tymi z Rosji, sam si&amp;#281; do nich zg&amp;#322;osi&amp;#322;  hajs kosi Dziengi, dziengi  za piraty dzi&amp;#281;ki, dzi&amp;#281;ki, Nic poza tym Yo! Refren. Ale gwiazdor, zjad&amp;#322; wszystkie rozumy Ona jest gwiazd&amp;#261;  zadziera nosa z tej dumy x 2 To gwiazdor  zaliczy&amp;#322; tyle panienek Ale gwiazda  &amp;#380;e nie poznaje wali &amp;#347;ciem&amp;#261;
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