
Taco Hemingway, Big Pharma 
Big Pharma
jak Big Pharma 
Big Pharma 
czuje się jak Big Pharma 
Big Pharma 
Big Pharma  

strzegę swoich jak doberman
bo na świecie jest dość ścierwa
ładne body ma
śniade biodra ma
gładka cera bo bio derma

znów w pamięci mam zanik
chce jak żaba jeść za nich
w Katalonii nie wyspani 
w Katalonii nie w espani

torba suszu i torba celine
w wodzie Fiji mam (nie wiem)
dwie tabletki
jak nie zadziała mam proszki w kielni
sam już nie wiem czemu łeb boli
czemu brak tchu, czemu pierś boli
robię *wdech* wdycham ventonil
ona *wdech* ona jest all in

jak big pharma
myśl czarna
proszę dajmi
pić daj nam

zanim dogoni mnie karma
zanim potoczy się piana
zanim tu zrobi się drama
zanim się zrobi reklama

połykam pięć pigułek
połykam dwie pigułki
rzuciłbym, but it's too late
o tym jak żyć mi mówi
*wróć*
połykam sześć pigułek
połykam trzy pigułki
rzuciłbym, but it's too late
o tym jak żyć mi mówi

Big Pharma, myśl czarna
Proszę, daj mi pić barman
Zanim dogoni mnie karma
Zanim potoczy się piana
Zanim tu zrobi się drama
Zanim się włączy reklama, ej

Damy ci leki na zgagę, damy ci leki na kaca
Suplementy na nadwagę, damy ci leki na flaka
Tej twojej Wiolce biada, gdy się kończy we fiolce viagra
A nie pomoże ci Dolce i Prada, jak ma sztuczną wątrobę, jak [?] Foie Gras
Teraz nowa cię goni dekada, siwy włosek na skroni się skrada
Nieistotne, że robisz to cardio, bo mielony tu goni kebaba
Ale ona w tej formie jest nadal, nie zostawi cię, bo nie wypada
Ale wiedz, że snuje plany, tak jak kto?
Tak jak Big Pharma, Big Pharma!
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