
Ania Sool, MC
tu nie ma kategorii męskich i żeńskich
tu się liczy tylko styl, teksty i puenty
chcesz być MC miej język cięty
żeby swoim flow móc wytępić cienkich
smak esencji, tu drzemie podziemie
staje do konkurencji z najlepszymi na scenie
mam ciśnienie by podnosić swe skillsy
choć większość sceny zatraciło ten instynkt
przez co jestem obiektem nienawiści zawistnych
bo wstyd im przegrać ten wyścig z kobietą
która myśli szybciej niż peleton
polecą głowy wszystkich, którzy rap kaleczą
wiem co nie co jak smakuje prestiż
wiec w dupie mam tytuł najlepszej raperki
jestem przepowiednią waszej klęski
bo zjem wszystkich MC, damskich i męskich
[x2]
ej MC to nie płeć to miano
tu nie liczy się czy jesteś facetem czy damą
ej MC to nie płeć to tytuł
tu się liczy tylko ilość dobrych wejść do bitów
laski nie chcą grać fair w rap grę
zamiast flow, wolą zrobić z dupy magnes
to przyciąga, ale powiem ci prawdę
nawet ładne w rapie są zielone jak agrest
sprawdź je, etykieta z szatą Margo
ale spróbuj ich, zasmakują jak komandos
znam to, dawno widziałam ten teatrzyk
gdzie nie ma czego słuchać ale jest na co popatrzeć
znam ciekawsze branże gdzie
już na starcie pokażesz cycki i zatkasz usta
rap produkcja to nie burdel, no więc
dlaczego wciąż pozujesz na kurwę, powiedz?
czemu chcesz się lansować na seksie
i czemu utożsamiasz kobiecość z kurestwem?
to po pierwsze, a po drugie i trzecie
nie wypłyniesz tylko na tym, że nie jesteś facetem
[x2]
ej MC to nie płeć to miano
tu nie liczy się czy jesteś facetem czy damą
ej MC to nie płeć to tytuł
tu się liczy tylko ilość dobrych wejść do bitów
mówią, że kobiecy flow to kiepski syf
a potem mówią, że to lipa, że mam męski styl
dzięki nim od dawna znam hejterów
i nie przejmuję się krytyką mówiąc - pieprzyć ich
koszę tych słabych MC jak kombajn Bizon
robię rap, wolę, kiedy tylko to w nas widzą
nie ważne, że debile z tego od nas szydzą
mam coś do powiedzenia, słowa do was idą
robię hip-hop, choć nie jestem feministką
mówię o kobiecych sprawach to nie rap na disco
zaangażowany przekaz przeplatany rozrywką
zaawansowanym flow daje to tym nagrywkom
nie będę dla nich dziwką, choć nie jestem święta
bo mam słowa ukryte w kamieniach i butelkach
bragga dotrze i puenta, która mówi to samo
co trzy lata temu - MC to nie płeć, to miano
[x4]
ej MC to nie płeć to miano
tu nie liczy się czy jesteś facetem czy damą
ej MC to nie płeć to tytuł
tu się liczy tylko ilość dobrych wejść do bitów
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