
Black Candy, Nicki&Cardi
hola hola hola
ok hola

mogę rapować jak Nicki Minage
tyłek mam dobry, jeszcze lepsza twarz
co ty wymyślisz, żeby mi się przyśnić
mam brac też przykład z Monicki Levinsky

za długie włosy i za wielka pupa
to was panowie zawsze bardzo wzrusza
chcesz bić pokłony przed tyłka ołtarzem
czy to na pewno ziszczenie waszych marzeń

szpony jak sokół
usta od lekarza
taka panienka nieczęsto sie zdarza
bo wy w pornolach szukacie inspiracji
normalna dziewczyna nie sprosta sytuacji
ile sztuczności jesteś w stanie zdzierżyć
czy naturalność działa ci na nerwy
chcesz manekina sobie wyhodować
nadmiar botoksu siedzi w waszych głowach

ty kochasz Nicki
to jesteś dla mnie nikim
te moje słowa traktuj jako przytyk
więcej rozumu ma niekryty krytyk
słyszysz te bity, to są moje nowe chwyty

jest druga opcja – jęczeć jak Cardi B
jej drogie futra to dopiero szyk
ile króliczków straciło przez to mamę
czy to wszystko nie jest zwyczajnie pojebane
Cardi jest niebezpieczna jak zwykła suka z cieczką
to dla promocji zaczepiasz ją przez to
bójka dla fejmu, już paparazzi lecą
nie stawaj jej na drodze, bo poczujesz łomot – wiesz to

te drogie panie sa w idealnym stanie
pracy nie znają, bo ktoś wszystko robi za nie
usta malują będą miały na to branie
a  ty sie jarasz widzę, bo ci zaraz stanie! (frajer!)

ty kochasz Cardi i myślisz ze jesteś twardy
gdzie oczy ty masz chyba przykład bierzesz z barbie
głowa mnie boli, ja biore na to tabcin
dla mnie to beka, a ty hardy jesteś w akcji

ty kochasz Nicki
to jesteś dla mnie nikim
ty kochasz Cardi i myślisz ze jesteś twardy
ty kochasz Nicki
to jesteś dla mnie nikim
ty kochasz Cardi i myślisz ze jesteś twardy

tak sobie myślę gdzie sa ideały moje
konto mam czyste
i nie myśl ze się boje
sama mam usta prosto ze strzykawki
czy jestem pusta ze brwi też do poprawki
trochę botoksu, przecież nikt nie zauważy
niby bez propsów, ale nie chce sie postarzeć
hejta już fala
że w jaka idę stronę



na to pozwala i mam gdzieś w dupie mamonę
to mój życie i  nie powiesz mi co robić
ty działasz skrycie , prawda mogłaby cię dobić
Cardi i Nicki to tylko dwa przykłady
że nie są nikim , głowa też nie od parady
moje wybory jak wypadam i co robie
większe hardkory siedzą jeszcze w mojej głowie
to takie czasy, choć  nie musisz ich pochwalać
gdy jedziesz na wczasy, idziesz do czepy zakładać
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