
Pares, Siedem
Refren: pokus siedem, pokus siedem Czuj&amp;#281; si&amp;#281; jaka&amp;#347; pusta, Id&amp;#281; po trupach, id&amp;#281; po trupach I &amp;#322;okciami si&amp;#281; rozpycham Grzech&amp;oacute;w siedem, grzech&amp;oacute;w siedem Czuj&amp;#281; si&amp;#281; jaka&amp;#347; pusta Id&amp;#281; po trupach, id&amp;#281; po trupach I &amp;#322;okciami si&amp;#281; rozpycham Chciwo&amp;#347;ci&amp;#261; kierowana moja egzystencja Powi&amp;#281;ksza si&amp;#281; posiadania potencja&amp;#322; Recesja nie dotyczy mnie bo chciwie gromadz&amp;#281; Tylko dla siebie, tylko dla siebie Mam tysi&amp;#261;ce w kolekcji w&amp;#322;asnych eksponat&amp;oacute;w Aktywa w portfelu  zawsze to jaki&amp;#347; atut Nie czuj&amp;#281; klimatu dawania bratu Pieprz&amp;#281; Pajacyka i nie p&amp;#322;ac&amp;#281; podatk&amp;oacute;w Jestem melan&amp;#380;yst&amp;#261;, ka&amp;#380;da okazja jest dobra na czyst&amp;#261; Zmarnowany dzie&amp;#324; co nie ko&amp;#324;czy si&amp;#281; w Bistro Prosto nie chodz&amp;#281;, nie pami&amp;#281;tam co si&amp;#281; dzieje po drodze Ale mam kaca wtedy, gdy sobie nie dogodz&amp;#281; Budz&amp;#281; si&amp;#281; by zachla&amp;#263;, zapycha&amp;#263;, zapycha&amp;#263; W brzuchu l&amp;#261;duje porcja za porcj&amp;#261; i znika, znika Lufka za lufk&amp;#261;, z zagrycha po&amp;#322;ykam, po&amp;#322;ykam Oblizuj&amp;#281; usta, trze&amp;#378;wa, g&amp;#322;odna czuj&amp;#281; si&amp;#281; jaka&amp;#347; pusta Moj&amp;#261; dewiz&amp;#261; jest pycha przez &amp;#380;ycie id&amp;#281; po trupach i &amp;#322;okciami si&amp;#281; rozpycham wi&amp;#281;c lepiej nie oddychaj kiedy ze mn&amp;#261; jeste&amp;#347; bo jeszcze zatrujesz mi moje powietrze co najlepsze nale&amp;#380;y si&amp;#281; jak ja takim pi&amp;#281;knym, fajnym, m&amp;#261;drym, na dodatek bogatym a wszystkich z innych ras niskich niech lepiej jaki&amp;#347; boliwijski wirus zniszczy Refren. Wszystkim jest dobrze tylko nie mi Trawiona zazdro&amp;#347;ci&amp;#261; &amp;#347;ledz&amp;#281; newsy MTV Bezsilno&amp;#347;ci ocieram &amp;#322;zy bo taki sexy ty&amp;#322;ek Jenny Sto pokoi, trzy baseny, bo filmy, bo nagrody Grammy W ko&amp;#324;cu na koncie zielonce rosn&amp;#261;ce, rosn&amp;#261;ce To takie kusz&amp;#261;ce, te&amp;#380; bym mog&amp;#322;a mie&amp;#263;, jak s&amp;#261;dz&amp;#281; Grant&amp;oacute;w z nieba tysi&amp;#261;ce chocia&amp;#380; nic nie robi&amp;#281; Tyle, &amp;#380; zazdroszcz&amp;#281; tobie, tobie i tobie Cokolwiek b&amp;#261;d&amp;#378; z&amp;#322;o&amp;#347;ci mnie Jedyne uczucie, kt&amp;oacute;re nazywam to jest gniew I powa&amp;#380;nie mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; czuj&amp;#281; niewyra&amp;#378;nie Klimat &amp;#346;wiat nie wp&amp;#322;ywa na m&amp;#261; wyobra&amp;#378;ni&amp;#281; Kopa&amp;#263;, kl&amp;#261;&amp;#263;, bi&amp;#263;, gry&amp;#378;&amp;#263; i si&amp;#281; wyk&amp;#322;&amp;oacute;ca&amp;#263; Kontrargument&amp;oacute;w nie b&amp;#281;d&amp;#281; s&amp;#322;ucha&amp;#263; Wrogowi ufa&amp;#263;  tego nie potrafi&amp;#281; A drugiego policzka na pewno nie nadstawi&amp;#281; Refren. Znowu kto&amp;#347; po ty&amp;#322;ku mnie klepie, zgodnie z zasad&amp;#261; im wi&amp;#281;cej kolesi tym lepiej, lepiej od kole&amp;#380;anek ju&amp;#380; tylu zaliczy&amp;#322;am, &amp;#380;e musz&amp;#281; mie&amp;#263; zapisane znanych raper&amp;oacute;w do skre&amp;#347;lenia mam niewielu tak blisko celu i zero skargi, dobr&amp;#261; s&amp;#322;aw&amp;#261; ciesz&amp;#261; si&amp;#281; moje wargi przytaknij, we&amp;#378; dzi&amp;#347; mnie przygarnij wierno&amp;#347;ci&amp;#261; mnie nie dra&amp;#380;nij, przecie&amp;#380; wida&amp;#263; wyra&amp;#378;nie mam burdel nie wyobra&amp;#378;ni&amp;#281;, burdel nie wyobra&amp;#378;ni&amp;#281; Ledwie co chce mi si&amp;#281; oddycha&amp;#263; Co dopiero gdybym mia&amp;#322;a pracy si&amp;#281; dotyka&amp;#263; Nie wyobra&amp;#380;am sobie, &amp;#380;e cokolwiek robi&amp;#281; Lenistwo jest dla mnie celem samym w sobie W dobie pacy, kiedy wszyscy rodacy Zm&amp;#281;czeni, wkurwieni, jacy&amp;#347; markotni tacy Ja le&amp;#380;&amp;#281;, le&amp;#380;&amp;#281;, nic mnie nie bierze Nawinie tylko w zbawienie wierz&amp;#281;
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