
Razzimowski, Grzeszmy
Grzechem jest za &amp;#380;ycia dostatecznie nie nagrzeszy&amp;#263;
tych pare pokus mnie tu trzyma na tej ziemi
oboje wiemy nie mamy lat szesnastu
to nie zas&amp;oacute;b cnot czerpany z gimnazjum
Ca&amp;#322;&amp;#261; reszt&amp;#281; olej temu daj si&amp;#281; porwa&amp;#263; 
mamy tylko pare chwil &amp;#322;apmy ten tu kontakt
ten taniec to pocz&amp;#261;tek wiesz on jest dobry
wiem jak si&amp;#281; ko&amp;#324;cz&amp;#261; zazwyczaj te pocz&amp;#261;tki
powody mi daj &amp;#380;ebym m&amp;oacute;g&amp;#322; z tob&amp;#261; grzeszy&amp;#263;
na&amp;#322;ogi mam dwa to cannabis i kobiety
to pierwsze wzi&amp;#261;&amp;#322;em sam to drugie mo&amp;#380;e dasz mi
przyniesie noc nam rozwi&amp;#261;zanie tej zagadki
ref. x2 Grzechem jest za &amp;#380;ycia dostatecznie nie nagrzeszy&amp;#263;
oboje wiemy nie mamy lat szesnastu
ja mam w sobie grzech ty te&amp;#380; masz to w sobie
Zwiedzimy mo&amp;#380;e pi&amp;#281;tro b&amp;#281;d&amp;#281; twoim przewodnikiem
wiesz przystaniemy sobie tam pod baldachimem
co do tego jakie&amp;#347; ale mo&amp;#380;e mia&amp;#322;by tw&amp;oacute;j stary
ale on jest za daleko by pokrzy&amp;#380;owa&amp;#263; plany
to nie &amp;#347;mira love story niech porywa nas hedoizm
kultywujmy w sobie grzech pierworodny
tania w&amp;oacute;dka z sokiem na imprezie robi swoje
seks to m&amp;oacute;j totem pomasuje tobie skronie
ale zdejmij swoje d&amp;#380;insy no i daj te skilsy
kardologia raczej nie uleczy tej arytmii 
ja mam w sobie grzech ty te&amp;#380; masz to w sobie
jak mamy i&amp;#347;&amp;#263; do piek&amp;#322;a to z klas&amp;#261; albo w og&amp;oacute;le
ref. x2
Po co mi tw&amp;oacute;j pesel znam twoje imi&amp;#281;
ty znasz par&amp;#281; refren&amp;oacute;w no i mnie po pseudonimie
nie trzeba wiedzie&amp;#263; wi&amp;#281;cej no bo tak jest lepiej
ta moc nocy letniej zachowa tej sekret
nim ka&amp;#380;de z nas po tym p&amp;oacute;jdzie w inn&amp;#261; stron&amp;#281;
w sobie masz t&amp;#261; iskr&amp;#281; no to z siebie daj ten p&amp;#322;omie&amp;#324;
tych kanon&amp;oacute;w pi&amp;#281;kna Razzim jest wyznawc&amp;#261;
no bo we mnie innowierca nie mijam si&amp;#281; z prawd&amp;#261;
nie nadu&amp;#380;ywaj s&amp;#322;&amp;oacute;w to nie hotline ma&amp;#322;a
mo&amp;#380;emy razem przej&amp;#347;&amp;#263; na ten j&amp;#281;zyk cia&amp;#322;a
to jest nieska&amp;#380;ona rozkosz i wycieczka po zmys&amp;#322;ach
grzeszmy nim jutro nam ukradnie dzisiaj
ref. x2
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