
Wszystko co dobre jest niedobre

Bo tak to już niestety jest , że wszystko co niedobre jest dobre i na odwrót:
Jak tłuste to pyszne ale niedobre bo niezdrowe
nietłuste niepyszne ale dobre bo zdrowe
bzdura że nie ma tłustych zdrowych rzeczy dobrych ,oprócz mnie oczywiście
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Gdzie są spodnie z tamtych dni
Już nie mieszczę ja się w nich
Czemu zawsze tak ma być
Że od rana muszę tyć

Żem się wczoraj dowiedział
Że otwieram całkiem nowy
Nowy przedział w mojej wadze
Przedział trzycyfro o wy…..

I 

wszystko co dobre jest niedobre
a szkoda
a wszystko co jest zdrowe jest niesmaczne
się chowa
przy żarciu tradycyjnym smakującym wspaniale
zdrowa kuchnia brzmi jak kupa zdobiąca talerz
pewnie dobra pożywna i lekkostrawna  
ale niesmaczna i wstrętna jak żadna
wszystko co dobre jest niedobre 
niezdrowe
a wszystko co jest podłe jest dobre 
bo zdrowe
to tak jak w życiu wszystko co dobre jest szkodliwym
i wszystko co piękne jest złym niewątpliwym
tak jak sex dla miłości jest uznawany 
ale sex dla rozkoszy jest zakazany
jak podrywa Cię laska to pewnie Twoja żona
jeśli coś Ci smakuje to pewnie po tym skonasz
jak jedziesz za szybko to jest niebezpiecznie
ale jak niebezpiecznie to zawsze jest świetnie
lepiej smakują torty z kiełbasą
Niż tanie suchary z podrzędną masą
lepiej być sławnym pijakiem z żółtym szalikiem
niż anonimowym alkoholikiem
po chuj jeść śniadanie jak pyszna jest kolacja
smaczniejszy skok w bok niż masturbacja
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II zwrotka
Ciągle wyrzeczenia ciągle „menu” mi się zmienia



Nie pij nie chlej nie pal nie jedz 
To jest dobre a to nie jest
Kochani do bani jesteśmy oszukani
A ja będę dzisiaj szczery, ja wolę hamburgery
chipsy a nie płatki
mięso niż sałatki
bigos niż owsiankę
szklankę a nie miarkę
słoniny i wędliny niż
koper i rośliny
noce zamiast dnia
suki zamiast szmat
zabawę niż ascezę
bo cisza mnie nie bierzę
porno niż plebanię
sex niż gadanie
blisko niż daleko
cycki a nie mleko
Kolorowe golonki tłuste smażonki, 
Cukrowe waty i z kiełbasy chaty
Skurwiałe selery pleśniowe sery 
I schaby bez kości kurwa niech radość zagości 
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