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To jest pierwszy ǳień reszty twojego
życia
czas na zmiany
więc mo a dieta bęǳie odtąd doskonała
im więce z esz tym dłuże ży esz
szlachetne zdrowie
ekskluzywne kosmetyki uwznioślą
mo ą konsystenc ę

to est pierwszy ǳień reszty two ego życia
zanotu w ǳienniku
od te pory uż nie grzesz
żadnych batoników
bo śniadanie to klucz do esenc i
bo gdybyś nawet silną wolę miał
a śniadań nie adał
na nic twó trud

powtarza my: eść eść eść
kiedy czu esz głód
eǳ, człowieku, eǳ
siedemnaście posiłków ǳiennie
lekkich ak łabęǳi puch

bo gdybyś nawet silną wolę miał
a śniadań nie adał
na nic twó trud

a wystrzega się białego chleba powszedniego
musisz tylko opanować kilka prostych zasad
to est pierwszy ǳień reszty two ego życia
a utro następny

eǳ, człowieku, eǳ
i chudnĳ
to est pierwszy ǳień reszty two ego życia
wkrótce bęǳiesz w niebie
gǳie na ciebie czeka
zasłużony
kawałek
szarlotki
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