
Tworzywo Sztuczne, Grzyb
ja jestem wielki mu&amp;#322;, ob&amp;#347;lizg&amp;#322;y wstr&amp;#281;tny grzyb,
dzisiaj kochanie sterczy z ryja wstr&amp;#281;tna &amp;#347;lina,
i pluje na dywan, pluu, i leci z ryja mi 
kierunek tam gdzie Twoja szyja.
Ty jeste&amp;#347; specjalna ta, ogromnie ogromnie tak,
jak wybuch, laser, efekt na nudnym filmie w kinie,
i co ja moge tu, &amp;#347;mierdz&amp;#261;cy potem grzyb,
kt&amp;oacute;remu &amp;#347;lina leci jak wodospad leci z ryja.
ja jestem wielki grzyb, ob&amp;#347;lizg&amp;#322;y wst&amp;#281;tny grzyb,
gazetki kolorowe mam i odznaczenie,
ja jestem taki typ, ob&amp;#347;lizg&amp;#322;y wielki grzyb,
a w telewizji program 'Jaka to melodia?',
i przyjdzie do domu mi, zastuka do mych drzwi,
blady &amp;#347;mierdz&amp;#261;cy trup i wr&amp;#281;czy wezwanie do zap&amp;#322;aty,
i znowu jestem mu&amp;#322; i b&amp;#281;d&amp;#281; znowu plu&amp;#322;.
Ty jeste&amp;#347; pi&amp;#281;kny kwiat, w kolory &amp;#380;ycia kwiat,
Ty jeste&amp;#347; pszcz&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#261; co do grzyba si&amp;#281; u&amp;#347;miecha,
ja jestem tylko grzyb, ob&amp;#347;lizg&amp;#322;y wstr&amp;#281;tny grzyb,
&amp;#347;mierdz&amp;#261;cy potem, a w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie to ju&amp;#380; teraz.
teraz. popatrz jak mnie nie ma,
popatrz jak mnie nie ma,
popatrz jak mnie nie ma,
Patrz przed siebie mo&amp;#380;e zauwa&amp;#380;ysz jak mnie nie ma,
chod&amp;#378; mnie si&amp;#281; ma, to mnie jest p&amp;oacute;&amp;#322;, chudn&amp;#281; i si&amp;#281; pocieniam,
wstaj&amp;#281; i zbieram to co, jak b&amp;#281;dzi&amp;#281;,
uchwycisz mnie 'pstryk' jak zdj&amp;#281;cie,
patrz mnie nie ma,
bzzz jak mucha, pfff jak powietrze bo mnie nie ma,
pytasz si&amp;#281; jak to, wielka czarna kropka i zako&amp;#324;czony temat,
wielka czarna kropka i zako&amp;#324;czony temat,
pytam czy co&amp;#347; to zmienia, dzie&amp;#324; dobry dobranoc,
telefony dzwoni&amp;#261; mnie nie ma,
jestem bardziej cyfra 0 ni&amp;#380; nr 2,
nie jestem dzie&amp;#324; dobry jestem raczej pa,
chod&amp;#378;by&amp;#347; w ryj mi si&amp;#281; &amp;#347;mia&amp;#322; ha ha ha,
musisz pogodzi&amp;#263; si&amp;#281; z faktem, &amp;#380;e mnie nie ma,
a je&amp;#347;li kto&amp;#347; do Ciebie teraz gada to nie ja,
to nie ja wi&amp;#281;c otw&amp;oacute;rz szeroko oka dwa i zobaczysz
i sp&amp;oacute;jrz i widzisz teraz - jak mnie nie ma,
jak   mnie   nie   ma a a...
wielka czarna kropka i zako&amp;#324;czony temat.
jak mnie nie ma.
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