
Pares, Rewia Mody
Wystudiowane ruchy, ciuchy, sztuczne rz&amp;#281;sy dla odwagi
Lufy na barze, towarzyski wir wydarze&amp;#324;
Zblazowane twarze ma&amp;#322;olatek, kozaki latem
Zim&amp;#261; dekolty, rewia szmatek
Lustro m&amp;oacute;j przyjaciel i wr&amp;oacute;g, wr&amp;oacute;g, wr&amp;oacute;g
Widzi ca&amp;#322;y ten syf, ca&amp;#322;y brud, brud, brud
Zna niestety wszystkie moje sekrety
Ju&amp;#380; takie &amp;#380;ycie modnej kobiety
Lubi&amp;#281; toalety  sp&amp;#281;dzam tam du&amp;#380;o chwil
Podziwiaj mnie brawo bij, bij
Umiem si&amp;#281; wi&amp;#263;, sexy kibi&amp;#263; wi&amp;#281;c chwy&amp;#263;
Nie wiem co to wstyd, wstyd, wiem co to spryt
Jest popyt ja mam zbyt,
(Jedna z papierowych gwiazd)
W&amp;oacute;da, voguei, narkotyki, do samej ziemi kolczyki
I staniki zamiast bluzek, bycie na luzie
Z&amp;#322;oto, srebro, bransoletki, s&amp;#322;oma z but&amp;oacute;w, kabaretki
Make-up i styl, same metki
Refren: (Teraz ja) Rewia trwa, neony flesze, a jak
Zazdro&amp;#347;cisz mi tak, tak?
Gdzie, gdzie, gdzie tw&amp;oacute;j styl, O! We&amp;#378; to z twarzy zmyj
Kim w og&amp;oacute;le jeste&amp;#347;, kim? x 2
Szpilki, w&amp;#281;&amp;#380;e, brokat, tipsy, kapelusze, r&amp;#281;kawiczki
Same gwiazdy bra&amp;#322;o hits, same lolitki
G&amp;#322;&amp;#281;bia spojrze&amp;#324; i dekolt&amp;oacute;w
Powiek lazur, czerwony pazur
Has&amp;#322;o bierz mnie od razu
Nigdy nie poka&amp;#380;&amp;#281; twarzy bez makija&amp;#380;u
Za to ch&amp;#281;tnie w Playboyu si&amp;#281; obna&amp;#380;&amp;#281;
Nie widz&amp;#281; problemu, tylko chc&amp;#281; widzie&amp;#263; ga&amp;#380;&amp;#281;
Bo ja sprzedaj&amp;#281; sw&amp;oacute;j styl, styl, styl,
ja tu dyktuje kim chce by&amp;#263;,
chc&amp;#281; mie&amp;#263; wp&amp;#322;yw i chc&amp;#281; rz&amp;#261;dzi&amp;#263;,
co o mnie s&amp;#261;dzi&amp;#263; masz, masz
jestem jedna z masy papierowych gwiazd
(jedna z papierowych gwiazd) x 2
Rozmowy w toku i na ka&amp;#380;dy temat
Kociak si&amp;#281; gnie, cia&amp;#322;o poci, skoki ci&amp;#347;nienia
Wp&amp;#322;ywowi znajomi, karty, auta, telefony
Kolekcja gwiazd, rewia niedo&amp;#347;cignionych
Refren.
Jedyny m&amp;oacute;j b&amp;oacute;g to moje ego, ego
Nie wa&amp;#380;ne co na &amp;#347;wiecie z&amp;#322;ego
Bezdomny mnie nie wzrusza,
Bardziej to, &amp;#380;e nie mam nic z kolekcji Arkadiusa
Ko&amp;#324;czy mi si&amp;#281; tusz, a kt&amp;oacute;ry wybra&amp;#263; z krem&amp;oacute;w
Ja nikogo nie prosz&amp;#281; by pom&amp;oacute;g&amp;#322; wyj&amp;#347;&amp;#263; z tych problem&amp;oacute;w
Nie obchodzi mnie wojna i g&amp;#322;&amp;oacute;d, g&amp;#322;&amp;oacute;d, g&amp;#322;&amp;oacute;d
Ha, sama g&amp;#322;oduje na mojej diecie-cud
Dbam o ty&amp;#322;ek i biust, nie o wn&amp;#281;trze
Bo sprzedaje si&amp;#281; tylko to, co pi&amp;#281;kne
Wi&amp;#281;cej pudru, wi&amp;#281;cej, wi&amp;#281;cej kupmy mo&amp;#380;e
O, taniej znaczy gorzej, kupmy dro&amp;#380;ej, dro&amp;#380;ej, dro&amp;#380;ej
Szybciej, tipsy, tipsy, treska, szpilki, przypnij klipsy
U, r&amp;oacute;&amp;#380;, szminka czerwona, lepsz&amp;#261; by&amp;#263; ni&amp;#380; ona, ona
(Jedna z gwiazd, jedna z papierowych gwiazd)
Rewia mody na wysypisku &amp;#347;mieci x 4
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