
Anna Sool, 2003 rok
1. 2003 rok
To nie pop ani rock
Sool ma pomys&amp;#322;&amp;oacute;w ful
To b&amp;#281;dzie Ani rok
Kobiecy rap to szok
Dla hip - hopu wok&amp;oacute;&amp;#322; krong
Palant&amp;oacute;w oni chc&amp;#261; &amp;#380;ebym by&amp;#322;a dziwk&amp;#261;
Polski hip - hop nie dojrza&amp;#322; do rapuj&amp;#261;cych kobiet
Nie jestem feministk&amp;#261; ale wprost prawde powiem
Mam swoj&amp;#261; jazde powiem
&amp;#379;e mam w sobie ogie&amp;#324;
I dam to co robie w postaci
CD w obieg
Ja znam strony obie
Hip - hop to biznes
Dziwne &amp;#380;e wy tego nie widzicie
Naiwnie brniecie w fa&amp;#322;szywy undergrand
Biznez zwyci&amp;#281;za
A podziemny rap przegra, ja nie gram
Po &amp;#380;adnej ze stron
Przestawiam on
Co sprawia &amp;#380;e rym
M&amp;oacute;wi wam dziwki won!
Ja gram tutaj rap
I wiem &amp;#380;e bibki s&amp;#261; wporzo
Ale nie lubie raper&amp;oacute;w co si&amp;#281; wo&amp;#380;&amp;#261;
I traktuj&amp;#261; mnie z g&amp;oacute;ry
Dlanich wszystkich
Mam liryczne tortury
Chce zabi&amp;#263; ich dzis
I wkurwiaj&amp;#261; mnie umizgi panien do nich
Ka&amp;#380;da z nich znaczy zero
Jako anonim
A jako raper jest maczo
We&amp;#378; zapomnij
Niech kobiety mu wybacza ten be&amp;#322;kot na foni
Egoito ze nie chce was szanowa&amp;#263; ale
Chcecie by&amp;#263; szanowane?! Szanujcie sie same!!(stale)
Ref. Mam to co inni chcieli by mie&amp;#263;
Ania Sool robi ha&amp;#322;as chcesz tego czy nie!
Je&amp;#347;li chcesz to wiesz to wiesz gdzie to mozesz znale&amp;#347;&amp;#263;
&amp;#346;piew plus rap i tak z tym jade dalej! x 2
2. Jestem kobiet&amp;#261; rapuj&amp;#261;c&amp;#261;
Nie boje sie krytyki
Robie swoje
I wko&amp;#324;cu w dupie mam twoje przytyki!
Pamietasz autonomie?!
Zmieni&amp;#322;am swe nawyki
Teraz nawijam ostrzej to elemet taktyki
Rap kipi mi w g&amp;#322;owie
Kobieta jest zmienna
Raz jestem s&amp;#322;odk&amp;#261; landrynk&amp;#261;
A raz bezczeln&amp;#261; dziewczynk&amp;#261;
Kt&amp;oacute;ra m&amp;oacute;wi co my&amp;#347;li w twarz
Jestem Atom&amp;oacute;wka rapu
Cho&amp;#263; mam ktotki staz
Ca&amp;#322;y czas szukam stylu
Eksperymentuje
&amp;#379;a&amp;#322;uje &amp;#380;e nie lubisz jak w tek&amp;#347;cie rymy pluje
I wypluwam z siebie to
Co mi dzia&amp;#322;a na nerwy
Ale pokaze dobry rap bo tkwia we mnie rezerwy!
I bez przerwy bede, b&amp;#322;&amp;#281;dy innym wytyka&amp;#263;
Z tym co mowie to konstruktywna krytyka!



Ref. Mam to co inni chcieli by mie&amp;#263;
Ania Sool robi ha&amp;#322;as chcesz tego czy nie!
Je&amp;#347;li chcesz to wiesz to wiesz gdzie to mozesz znale&amp;#347;&amp;#263;
&amp;#346;piew plus rap i tak z tym jade dalej! x2
3. Ja rapuje i wiem &amp;#380;e to cie k&amp;#322;uje w oko
Nagrywam rap w IGS bo celuje wysoko
Robie po to zeby&amp;#347; s&amp;#322;ucha&amp;#322; jak czyjesz co to
I wcale tych tekst&amp;oacute;w nie dedykuje blokom
Bo w nich tylko mieszkam
Ale widze ich problem
Tysi&amp;#261;ce ludzi, a postacie do siebie zbyt podobne
Rozmienia si&amp;#281; na dobre, zanim co&amp;#347; osi&amp;#261;gn&amp;#261;
Robie tak by mnie wir codzienno&amp;#347;ci nie wci&amp;#261;gn&amp;#261;
Wole rozs&amp;#261;dn&amp;#261; &amp;#347;ciezke
Cho&amp;#263; mnie s&amp;#261;dz&amp;#261; u&amp;#347;mieszkiem
Gdy s&amp;#322;ysz&amp;#261; Ania Atom&amp;oacute;wke
M&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e jestem dzieckiem
Chc&amp;#261; widzie&amp;#263; amatorke
Ja im dam co&amp;#347; wi&amp;#281;cej
A na koncertach s&amp;#322;abi mc ponosz&amp;#261; kl&amp;#281;ske
Coraz cz&amp;#281;sciej tak jest
Bo przyci&amp;#261;gam jak magnes
Ania Sool co miewa
Teksty ostre jak bagnet
I cho&amp;#263; biznes jest bagnem
Ja b&amp;#281;de po nim p&amp;#322;ywa&amp;#263;
Tego pragne, &amp;#380;y&amp;#263; z rapu i wci&amp;#261;&amp;#380; nagrywa&amp;#263;!
Ref. Mam to co inni chcieli by mie&amp;#263;
Ania Sool robi ha&amp;#322;as chcesz tego czy nie!
Je&amp;#347;li chcesz to wiesz to wiesz gdzie to mozesz znale&amp;#347;&amp;#263;
&amp;#346;piew plus rap i tak z tym jade dalej! x2
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