
Lilu, Supersztuka
Lubisz dużo rzeczy, dla mnie to wcale nie jest dziwneWięc urosnę w Twoich oczach tym jinglemRuszę tym na bibie, będę błyszczeć, wiesz przecieżNa imprezce nie trzęsę tyłkiem lecz parkietemTo ta natura każe mi grać do rana w chujaZ typami, którzy myślą, że Lilu to tamta rudaAle nie będę niczyim one night standemWkurwia Cię to? to mnie zdissuj przez InternetNie szukam sponsora, bo choć mój dochód nie powalaTo trzydziestego nadal stać mnie na browaraNa dupie nie noszę reklam i mam w dupie bluzy moroI nie daję dupy tych głupich dup amatoromCo słychać? podbij, tego imienia nie zapomniszJak Ci powiem, że ostatnio było słychać w fenolodzyLiceum skończyłam, gimnazjum mnie ominęłoA i tak na maturze miałam średnią 5.0Mogę być Twoją supersztuką (od zaraz)Chyba, że nie wiesz czego szukasz (to nara)Ty wiesz, nie wszystko złoto co się świeciA ja wiem, że na mnie leciszMogę być Twoją sweet baby (od zaraz)Tylko Ty nie jesteś fejkiemTy wiesz, że nie zadowolisz się one night standemChcesz ode mnie czegoś więcejKolejne zera, chcę na koncie mieć tak jak TyBo też lubię cyferki, chociaż miałam dobry z matmyMasz styl to odpuść, sama je zarobięA jak myślisz, że chcę ich od Ciebie to z BogiemRookie roku tylko sztuki wokółLuz, nie jestem zazdrosna, jak te głupie dupy z blokówPokój, więcej niż dla Empiku podbija klientówAle każdy z nich odpada gdy jesteś tu, testujKultura Ci wisi, ale jeszcze Ci stanieJak mnie widzisz i mówisz, że Ci wisi - kłamieszRok temu się widziałeś, jak za rok walisz drinkiWykmiń, nie spodziewałeś się takiej dziewczynkiWidzisz, wszystkie inne przy mnie to dziwkiChoć pijany mówisz najwyżej w życiu jak w fiftyŻyjmy chwilą, tu powtórek nie ma, haloOlej bilon, to ja jestem jak milion dolarówMogę być Twoją supersztuką (od zaraz)Chyba, że nie wiesz czego szukasz (to nara)Ty wiesz, nie wszystko złoto co się świeciA ja wiem, że na mnie leciszMogę być Twoją sweet baby (od zaraz)Tylko Ty nie jesteś fejkiemTy wiesz, że nie zadowolisz się one night standemChcesz ode mnie czegoś więcejMów mi bejbe i nie mów mi co mam robićA gwarantuję, że dorobisz się nowego hobbySeksu głodny, chyba się dogadamy, widziszDam Ci go więcej niż nowy wamp z pornolem na DVDNaturę ludzką, zrobimy szybciej niż tą whiskyCzęstuję wódką, wpadaj będziemy jak naturyściWypierdolisz niż R.Kelly więcej szesnastekA z których nas słuchają, będziemy się razem śmiać, wieszJa chcę diamentów i wiem jak zrobić rosół z kuryale testuj, rap znam nie tylko z rap furyWiesz, już nie seks i kasa będą rządzić światemMy będziemy nim rządzić, gdy zrobimy tę kasęJa też się nie znam na flircie towarzyskimAle cycki mam ponoć lepsze niż Lil KimA ten frajer co się gapi jak skąd cię znamJakby był Tobą też mógłby mieć taką jak jaMogę być Twoją sweet baby (od zaraz)Tylko Ty nie jesteś fejkiemTy wiesz, że nie zadowolisz się one night standemChcesz ode mnie czegoś więcejEj, mamy styl, nie trzepią nas na wjazd tuWjazd za free [?] rapuKiedy trzeba dobrze mam trochę kulturyAle poczekam w wozie, gdy będziesz szczał na muryJesteś T do H do U do GAle jak mnie widzisz, to skacze Ci tętno, wiemJak chcesz to coś zrób z tym, a jak się boisz to nie róbI Tak Lilu to ulubiona sztuka Twoich ulubionych raperów[x2]Mogę być Twoją supersztuką (od zaraz)Chyba, że nie wiesz czego szukasz (to nara)Ty wiesz, nie wszystko złoto co się świeciA ja wiem, że na mnie leciszMogę być Twoją sweet baby (od zaraz)Tylko Ty nie jesteś fejkiemTy wiesz, że nie zadowolisz się one night standemChcesz ode mnie czegoś więcej
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