
Iggy Not Pop, Hot Raps
Przygotuj się na prawdziwy rap w stylu najntis
To za duży szok, lepiej podciągnij rajtki
Dwa czternaście rok, mam już dosyć tej papki
Trapy, atrapy, chuje muje, gorące szesnastki
One piszczą, olis pęka jak kondom
Naucz się biegać po beacie zanim ściągniesz endomondo
Na przekór sondom, ja wybijam się jak skoczek
Mój wokal zdobi podkład, jak przy kluczach breloczek
Mój rap tłusty jak boczek, a nie eco wege ściepy
A Twój niczym Johnny Bravo – przystojniak ale kretyn
O rety, znowu zdobyłeś złotą płytę?
Ale jest taka sama jak poprzednia, taki replay
Skaczę nad tym gównem jak po drzewach Chip i Dale
Zwrotki pasują do beatu jak do ściany spray
Robię gorące rapsy i oddaje je za frajer
A ty łykaj je jak dzieci ściemę z świętym Mikołajem

Hot Raps Hot Raps dzieciaku
Wszyscy łapy w góre, robimy napad na bank tu
Hot Raps Hot Raps dzieciaku
Lucy Ford na beacie Iggy Not Pop na majku

Lajkuj to nerdzie, jak durne fanpejdże
Masowo klik, klik, klik aż padnie serwer
Wkładam w to serce i oddaję Ci coś więcej
Jak lustrzanka zamiast smartfona kiedy robisz zdjęcie
Ja robię te rapsy bo mam o nich pojęcie, do tego dodaję luźne podejście
Jak Syzyf do pracy podchodzę zawzięcie, jak nie czaisz tego no to pozdro sześćset,
To syte kawałki jak kluski z mięsem, jak polskie drogi tym beatem zatrzęsę
Sceną jak ruletką zakręcę, ty jesteś świeżak a ja to sensei
Triumfy święcę, jak ty jajka na święta
Odpalasz te rapsy i już te ksywę zapamiętasz
Jak laska ponętna i jej dwa ogromne cyce
Wryję się w psychikę, ścisnę za szyję jak stryczek
I do G do G do Y, złoty chłopak
Rozgrzewam Cię tymi rapsami jak najdroższy koniak
Ciężka stopa jak u słonia, werbel jak Dave Lombardo
Jak w Nowy Rok wjeżdżam z huczną petardą
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Nie potrzebuję jury, żeby wiedzieć że Mam Talent
Wkurwiony jak Neron, całą scenę dziś podpalę
Ruchy są zaplanowane, to jest cała taktyka
Żółte strzałki jak u Gmocha, po nich se pomykam
To jest mój wielki okręt, już zacumowałem
Lucy jest tu sternikiem z każdym nowym podkładem
Więc idziemy ramię w ramię jak Watson i Sherlock
Iggy Not Pop, Lucy Ford – możesz mieć pewność
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