
Deemz, Najwyraźniej (ft. ReTo)
Hmmm
Czym jest hejt?
Najwyraźniej nie mogą się pogodzić z tym, że nam się udaje
Najwyraźniej nasz śmiech to dla nich łzy
Najwyraźniej ich to boli
A my mamy z tego satysfakcje
I To nas motywuje jeszcze bardziej
Ja jestem Deemz a przed wami ReTo

[Zwrotka 1 : ReTo]
Chcieli wkurwionego Reta no to jestem tutaj
Kurwo propsy mi przyniesiesz w zębach
Po czym gęba będzie pustą
Dzisiaj jestem B a przecież nie powiedziałem nawet A
Nie potrzebne B ja prawo mam wywiozę jak laweta Cię
Miałem grać jak zły no to gram to tak i patrz
No chcieli by liczyć mój kwit bardziej niż zarobić banknot
A ja powiem Shit is Real Bigstar
Pytasz mnie dlaczego?
To powtórzę Shit is Real sam się wjebałem na niebo
A bezczelne skurwysyny chcą mi mówić co jak robię
Chcą mi mówić to ja powiem
Wejdę w słowo jak w te panny co podobno ciągle robię
Dziś powkurwiam ich bo mogę
Hejtują mnie za fanbase i za pracę jeszcze było
I to dla mnie jest zabawne no bo nic się nie zmieniło
No bo skillom nie odmówisz i nawijka jest na medal
Dzięki sobie jestem tu dziś i nie możesz się dojebać
 

[Refren: ReTo]
To boli właśnie grę najwyraźniej oo
Bo rozjebałem fair najwyraźniej oo
I w tym tkwi własnie sęk najwyraźniej oo
Czy może to jest grzech?
Najwyraźniej oo

[Zwrotka 2: ReTo]
Myślą że ten ReTo musi mieć tu z rapu jakąś forse
To co robili przez wieki ja tu zrobiłem w 3 miesiące
Nie zdążyłem się w tym czasie poustawiać wy mogliście
A jak już ustawię się to kurwa włączcie pozycyjne
Kiedy już wyłapię sny to czeka mnie Walhalla
Za te Braggi Braggi mi pozwoli uderzyć w puchara
I to nie mi będzie wstyd
Wezmę penge tak jak haracz
Bo ja już nie zjadam gry ja jej nie jem ja wpierdalam
Ostrzę rogi, pucuje kopyta jak przekraczam progi to kto tam mnie nikt nie pyta
Bo o deskach to wspomniałem już wcześniej w mojej historii
I dlatego jak już pukam to kurwa nie pukam do drzwi
Zarywanie nocy robiąc rapy chcąc mieć życie ze snu
Ty spójrz w moje oczy to zobaczysz że nie widzę przeszkód
Patrzę, wszędzie są kwadraty tak bluzgam mam je na dystans
Żaden ze mnie matematyk a kurwa daje im przykład

[Refren: ReTo]
To boli właśnie grę najwyraźniej oo
Bo rozjebałem fair najwyraźniej oo
I w tym tkwi własnie sęk najwyraźniej oo
Czy może to jest grzech?
Najwyraźniej oo
…
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