
Smarki Smark, Kawa
1.
Ka&amp;#380;da panna chce 300 sms&amp;oacute;w dziennie
A jak ich nie dostaje, to na ni&amp;#261; dzia&amp;#322;a stresogennie
Ty w tym sensu pewnie nie widzisz, proste (czemu?)
Ona nie kocha ciebie, ona kocha swoj&amp;#261; Noki&amp;#281;.
Ona kocha twoj&amp;#261; Noki&amp;#281;, jak pyta czyj to numer
Kto? Gdzie? Chce wiedzie&amp;#263; wszystko jak Ubek.
Co to za Magda, Gosia, Anna, Zosia, a zn&amp;oacute;w
do niej jak dzwoni&amp;#261;, to tylko geje z seminarium.
Sied&amp;#378; w domu, nie melan&amp;#380;uj, lepiej patrz w akwarium,
Zaoszcz&amp;#281;dzisz jej zjazd&amp;oacute;w po pieprzonym Valium.
Dla niej pretekst to cokolwiek by rwetes podnie&amp;#347;&amp;#263;
Bo jej po prostu lepiej jak ma niedorzecze&amp;#324; orgi&amp;#281;!
Obra&amp;#380;a&amp;#263; si&amp;#281; to w og&amp;oacute;le jest produkt panien
Obrazi&amp;#263; si&amp;#281; za ka&amp;#380;de pozor&amp;oacute;w zaniedbanie.
Ka&amp;#380;da wymaga innych, ty rozkminiaj, obczaj
Czy woli Cosmo, czy S&amp;#322;awomira Mro&amp;#380;ka.
Ref.
A wy, a wy, zabiegacie o umizgi
Pozory to podstawa dla was &amp;#380;eby z kim&amp;#347; by&amp;#263;
A my, a my, robimy te umizgi,
Bo sorry ma&amp;#322;a ale nam nie chodzi o freesbie.
2.
Ka&amp;#380;da panna, to inaczej cz&amp;#322;owiek. Pytanie:
Czy ty j&amp;#261; kochasz i w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie co jest kochaniem?
I czy na pewno wed&amp;#322;ug ciebie to nie ruchanie
Jak jeste&amp;#347; kozakiem prawd&amp;#281; powiedz, ale
Jak &amp;#347;migacie rok, to macie pierwszy jubileusz,
Jak dekad&amp;#281;, to kto kogo pieprzy, cz&amp;#322;owieniu?
Ona ciebie! Jej cia&amp;#322;o daje moc ku temu,
By w oka mgnieniu ustali&amp;#263; sto regu&amp;#322;.
Nie mo&amp;#380;esz nigdy m&amp;oacute;wi&amp;#263; do niej po imieniu
Musi by&amp;#263; &quot;kocie, bejb, chuju, ziomek, beju&quot;
Bo ka&amp;#380;da mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; ma mie&amp;#263; sw&amp;oacute;j szczery slang
Inaczej znaczy mniej ni&amp;#380; zero jak Lady Punk.
Potem do po&amp;#347;cieli wajb typu Barry White
Twoja codzienno&amp;#347;&amp;#263;, ona robi przemyt tam.
Jeszcze zanim przestan&amp;#261; twoj&amp;#261; ksywk&amp;#281; zna&amp;#263;:
PKU! Nie oddawaj duszy, tylko czas.
Ref.
A wy, a wy, zabiegacie o umizgi
Pozory to podstawa dla was &amp;#380;eby z kim&amp;#347; by&amp;#263;
A my, a my, robimy te umizgi,
Bo sorry ma&amp;#322;a ale nam chodzi o pizdy!
3.
One chc&amp;#261; sutych serc, wiesz sutry serc
A my ich sutki mie&amp;#263; jak z Kamasutry, wi&amp;#281;c
Napisz&amp;#281; o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci kolejny song
[to jest taki numer, taki joint]
Ty s&amp;#322;uchasz, a ja m&amp;oacute;wi&amp;#281; jak sam nie wiem co
Wa&amp;#380;ne, &amp;#380;e interpretujesz bardzo dobrze to.
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