
Honorata Skarbek Honey, Upodabniam się do siebie 
ref.:
Jestem sobą, byłam i będę
robię co zechcę znam swoje miejsce
licho nie śpi, w rap bije moje serce
Vea Victis ja tego nie chce
1.Szukasz mnie a ja nie wiem gdzie
jestem soba bez wzorców robie to co chce
moje  unikatum w jednym zdaniu
maja wiecej kontrastu niż jasności w blasku
Upodabniam sie do siebie bo nie mam do kogo
mam ksiązki nazwisko nude i studio obok
mam swój charakter rozwalony jak kto woli
upodabniam sie do siebie wiem że cie to boli
chcesz być jak neo? lepiej zmień podejscie
póki co jest tylko neo dzieckiem
mówi hary tez mam modem od neostrady
ale nie zyje tylko zdjeciem z naszej klasy
upodabniam sie do siebie od 89
zyje te 19 kłade na petle
Honey 3J ZHU Vea Victis
Licho nie śpi w psk Familii
ref.:
Jestem sobą, byłam i będę
robie co zechcę znam swoje miejsce
licho nie śpi, w rap bije moje serce
Vea Victis ja tego nie chce
2.Wciąż cwicze i cwicze i wciąż w kolko skilluje
Swój wlasny styl wyrabiam którym was szokuje
Mam jedyne w swym rodzaju zajebiaszcze flow
I radze sobie dobrze bez popularnego jol
Będę cial was przekazami jak samuraj mieczami
Dlatego nie porownuj mnie z kopiujacymi szmatami
Mam swoje zasady a w tym dopinac swego
I nie zrobic z siebie urzadzenia wielofunkcyjnego
ciągle staram sie upodobnić do siebie
iść wyznaczoną drogą nie zbaczać na zakręcie
chaos w mojej głowie ułożyć musze
sprowadzić w jedno oblicze mój umysł i duszę
upodobnić się do siebie bo czasem nie wiem kim jestem
zatracam się sobie, czuje jakbym była w złym śnie
mysle o swoim odbiciu w lustrze
dziś widze taki obraz lecz co ujrze pojutrze?
ref.:
3. wiesz kim jestem? samym sobą
dla siebie drogowskazem, przeslaniem, drogą
mam plan mam pomysl mam na to cale zycie
mam checi mam talent mam swoj przekaz w bicie
ciagle dązenie, dązenie ale do czego
do doskonalosci, nie ma w tym nic zlego
lecz bez tego podejscia od ludzi innego
nie bylo by nic dobrego, prawda kolego?
jakaś obca twarz, setki brzmienia
jedna obca twarz nic nie zmienia
widzę lustro, widzę sens istnienia
gonie za odbiciem swojego cienia 
z każdym dniem coraz więcej gazu
muszę złapać ramy mojego obrazu
może nie jak na posterze w brawo
bo nie stoję za plastikową sławą
ref.:
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