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No to tak to się zaczęło rym za rymem się sklejał.
Potem trafiłam do studia choć droga była trudna.
To była gadka szmatka rymy by tylko gadać.
dziś znam wartosć tekstu rymy bez problemu składam
komercyjnych MC mogę zjeść na śniadanie
i powiem wam szczerze mam gdzieś co się stanie
już nie jedna osoba chciała mnie zniszczyć
wystarczył ruch ręką jak kasowałam ją z listy
cholerna egoistka bez skrupułów dziewczyna
wybacz walcze o swoje a to nie moja wina
znam też zazdrość zawiść tych nędznych panienek
które mówią ze mój rap jest tandetnym brzmieniem
ojej to przykre zaraz się popłacze
ale chyba ze śmiechu kiedy na was patrze
przciez dobrze wiem które to gadały
a w gadce ze mną dupe mi lizały
oj tak tak aż ślina im ciekła
a z zawiści zabrałby osoatni haust powietrza
tymi słowami wytarłam ta kapiącą sline
mają twarz pokerzystki robiąc zawsze dobrą mine
dzisiaj stoje na podium a wy pod nim lezycie
przecież po to są szmaty by wyłożyć podbicie
moje uszy są głodne waszej krytyki
w kótrej słychać zazdrość ludzi bez ambicji
ref) trzeba mieć coś w głowie trzeba być na poziomie
ja mam wyższe obcasy niż niektórzy poziom w głowie
moge wydać wyrok będąc skazańcem 
przeciez nieraz mijałam się z zapadniętym dnem (x2)
2. nawijam ponad rok ej sory uwierz bracie
ale prez ten czas chciałam juz skonczyc z rapem
nie nie nie nie nie to była by pomyłka 
bo kto by nawijał jak nie wasza dziewczynka
w głowie tysiące rymów dziś przelewam je na kartkę
podupadłe ofiary chcą mieć taką gadkę
ap wgryzł się dawno w moje serce
gdy go zostawie on zabawi się w morderce
znam setki słów by ten stan opisać
i posiadam flow które mogłoby zabijać
słowo jak potęzny cios na deski cie zwali
sprawie ze zgubisz zasięg
znikniesz gdzieś w oddali
dla szczekatych panienek załoze dziś kaganiec
za bardzo się plują gdy chcą zgrywać wielką damę
UUUUU.. DAMA TUTAJ POJĘCIE WZGLĘDNE BO ŻEBY ROBIĆ ZA DAMĘ TRZEBA MIEĆ O TYM POJĘCIE 
3.zrobie raz dwa i rap tani blednie
przeciez skonczyla sie moda na tanie komedie
nie obchodzi mnie zbyt wiele lubie poprostu gadac
a ta ostra nawijka kaze na kolana padac
ciagle przewijają sie tu ofiary mody
tóre robią rap bo jest ciągle modny
zero osobowości liryczne zero
środkowy palec tym tandetnym pozerom
ale bez uniesien to szczerości chwilka 'ta joł ta' to wasza nawijka
te ostatnie wersy wiem to mi wystraczy by ukazac prawde o rapowej szaranczy
moge napluc wam na ryj czekając na diss
no jasne wiem dacie niezły popis
szczerze mowiac wiem bym sie nie doczekała
juz nie jedna pała duzo o tym szczekała
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