
Anna Sool, 
Nienawidzisz mnie? Proste! to nie jest mi obce! 
Zawsze wszystkie dziewczyny by&amp;#322;y o mnie zazdrosne. 
Znam tw&amp;oacute;j problem,rozumiem t&amp;#261; opcj&amp;#281;,ale przesta&amp;#324; marudzi&amp;#263;,jakby&amp;#347; wci&amp;#261;&amp;#380; mia&amp;#322;a okres! 
Zamknij mord&amp;#281;,bo poci&amp;#261;gn&amp;#281; za cyngiel! 
Twoje wywody s&amp;#261; &amp;#380;a&amp;#322;osne jak jerry springer show! 
Ja mam najlepszy flow,a ty masz pringle ziom! Szoruj st&amp;#261;d bo robisz z siebie g&amp;#322;upi&amp;#261; pind&amp;#281; wci&amp;#261;&amp;#380; 
Zanim znikniesz to chce ci co&amp;#347; powiedzie&amp;#263;:
Jeste&amp;#347; t&amp;#281;pa jak beger i brzydka jak beger! 
Udajesz erodytka.
Jak freestyle pojedziesz,wtedy srasz grafoma&amp;#324;skim g&amp;oacute;wnem pod siebie! 
Chcesz nale&amp;#380;e&amp;#263; do elity w redakcjach,lecz twoje artyku&amp;#322;y to esencja prostactwa! 
Elokwencja ze s&amp;#322;ownikiem w r&amp;#281;kach to farsa! 
Ty pisz o polityce pono&amp;#263; znasz si&amp;#281; na partiach! 
Ty pisz o polityce pono&amp;#263; znasz si&amp;#281; na partiach... 
Ej awers ale z ciebie,ale z ciebie...wodzirejka,g&amp;#322;upia pizda 
fe-fenix,fe-fenix...pierdolisz synu,&amp;#380;e g&amp;#322;owa boli! /x2 
Jestem Ania Sool taka twarda panna.
Trafi&amp;#322;a&amp;#347; na raperk&amp;#281;,kt&amp;oacute;ra przebiera w panszrajnach! 
Jednym wersem udawadniam &amp;#380;e tw&amp;oacute;j alians z rapem to mezalians! 
Dla mnie nie masz stajla! 
Zatem olej high life stolicy no bo...tylko kwiczysz i w&amp;#322;azisz w dupe znanym osobom.. 
Ruszy&amp;#322;a&amp;#347; g&amp;#322;ow&amp;#261; bo chcia&amp;#322;a&amp;#347; mie&amp;#263; prac&amp;#281; w pi&amp;#347;mie! Romans z fenixem to &amp;#347;wietny biznes czy&amp;#380; nie? 
On pewnie pisze ci te &amp;#347;mieszne recenzje,ty dajesz dupy,&amp;#380;eby je podpisa&amp;#322; a verse!
A czemu w tej grze nie dzia&amp;#322;asz samodzielnie? Nawet dis na dioksj&amp;#281; napisa&amp;#322; za ciebie ten wypierdek! 
Ze mn&amp;#261; tez tak b&amp;#281;dzie raczej! 
Razem tworzycie zesp&amp;oacute;&amp;#322; downa jak kork i taczer! 
Jeste&amp;#347;cie plam&amp;#261; na honorze w polskim rapie! Wywabie was jak kaczy koniec waszych mataczen! 
Ej awers ale z ciebie,ale z ciebie..wodzirejka,g&amp;#322;upia pizda 
Fe-fenix,panie fenix...pierdolisz synu,&amp;#380;e g&amp;#322;owa boli 
Ej awers ale z ciebie,panno awers...wodzirejka,g&amp;#322;upia pizda 
Fe-fenix,fe-fenix...pierdolisz synu,&amp;#380;e g&amp;#322;owa boli 
Ej dziewczynko!
Jeste&amp;#347; tu potrzebna jak czyrak!
Bezmy&amp;#347;lna jak polska inwazja na Irak. 
Pieprzysz jak zdzira,a z twoim g&amp;#322;osem mo&amp;#380;esz ewentualnie zrobi&amp;#263; dubbing w pornosie! 
Ja mam ci&amp;#281; w nosie,ty masz mnie dosy&amp;#263; bo moje rymy s&amp;#261; t&amp;#322;ustsze ni&amp;#380; twoje w&amp;#322;osy! 
Sama si&amp;#281; prosisz,&amp;#380;eby ci po-ci pojecha&amp;#263; ostrzej,bo brakuje ci pomy&amp;#322;ow na promocj&amp;#281;. 
Gram najg&amp;#322;o&amp;#347;niej i tym cie skosze,a gdy ty grasz koncert lec&amp;#261; worki z moczem! 
Wytoczysz mi proces? 
Lepiej przesta&amp;#324; fika&amp;#263;! 
Przegrasz ze mna w s&amp;#261;dzie bo mam brata prawnika! 
Awers znikaj! 
Zniszcz&amp;#281; ci&amp;#281; bez &amp;#347;ciemy! 
Wycisn&amp;#281; cie,bo jeste&amp;#347; pryszczem na dupie tej sceny! 
Obydwie wiemy,czemu si&amp;#281; zalisz. mia&amp;#322;a&amp;#347; wyda&amp;#263; p&amp;#322;yt&amp;#281;,lecz to nie wydawca nawali&amp;#322; ! 
Ty masz parali&amp;#380; jak cerysh yawo,nie licz na lito&amp;#347;&amp;#263;,od&amp;#322;&amp;#261;czam cie respirator! 
ej awers,ale z ciebie,ale z ciebie...wodzirejka,g&amp;#322;upia pizda 
fe-fenix,fe-fenix...pierdolisz synu,&amp;#380;e g&amp;#322;owa boli 
ej awers,ale z ciebie,ale z ciebie...wodzirejka,g&amp;#322;upia pizda 
fe-fenix,a co z tob&amp;#261; fenix?...pierdolisz synu,&amp;#380;e g&amp;#322;owa boli
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