
Molesta, M
(feat.Ten Typ Mes, Pezet)    N.I.E. to dla twardych słowoN.P. gdy pytają skąd to masz od kogoN.I.E. gdy znajomego dziewczynadaję do zrozumienia, że chce się ...ktoś powie hajs zaróbmy go łatwospoko ale nie gdy wolność jest stawkąktoś powie tchórz inny nazwie głupcemale dla mnie ten wybór to największy sukcesgdy przychodzą i mówią jest potrzebaej weź coś napisz o to się sprzedamówie nie, nie ma przebaczja piszę o tym co chcę powiedzieća nie co chcą usłyszećmówie nie plugawym periodykomargumentom typu promocja za frikotekstu w stylu lepiej się sprzeda płytabo błyszczeć tam to dla mnie mega przypałMówie nie kiepskim bitom i słabym MC'si mówie nie głupim cipom nawet jak są sexybibom, kreskom, piwom, starym nawykomi dupom, które się sypią jak confetti mówie niegdy chcą z moich słów zrobić tylko towargdy chcą z moich snów zrobić tylko popyt podażale mówie nie gdy pseudo-rap znów gości na salonacha ci skurwiele za mój hajs wieszają plazmy w domachwięc nie mówie nie kiedy jest czas brać co swojebo jeśli nie zarabiasz to ktoś zarabia na tobiei czasem wolę dać hejterom tą satysfakcjęi zgarnąć hajs i nie przeczytać jutro w Fakcieże prawdziwy rap zagrają gdzieś na festiwaluci goście co grają rap jak Jozin z bazin gdzieś na czeskim balużyję pomału melanżom mówie N.I.E.co mi zostało iść na całość i być [?][x2]Mówię nie najłatwiejszym rozwiązaniommówie nie gdy chcą byśmy żyli tak samojak plastikowi ludzie brzmieli jak trendy dźwiękimożesz kupić mój album ale duszę nie, dziękiDzisiaj byłem w sklepie po jogurt i bułkętam typ mnie poznał mówi zasłoń półkęmówie nie ale nie powiem nikomumam swoje zasady i nie mogę ci pomócnie zrobię więcej niczego wbrew sobieby zyskać szacunek hajs cokolwieknigdy już nie i dlatego człowiekto ten którego co dzień widzę w lustrzeto nowa płyta i liczę na zyskale tylko w klipach zobaczysz ten pyskmikrofon off i nie mówie nicnie pokażę lodówki w MTV Cribsnie mam hitów na listach gdzie gra plastiki nie dlatego, że brak mi wyobraźnipierdolę house i magiczne 3 paskija robię rap i nikt nie pluje w twarz miEmocje są jak piach i biorę je w garśćrozsypuję je po zmysłach choć czasem zwiewa je wiatrnie ma mnie tam gdzie ludzie biorą je przez pensetkęprzez dekadę żyją udając m jak miłośća przedtem zapomnieli choć pisano o tym tomy2/3 sukcesu to mieć na siebie pomysłwidzę pana z teczką ma wąs miał potencjałdzieci żona burdel dziś tak rozporządza pensjątacy to lubią córkę nie znoszą żony i tyrkibo do osłony przywykli szybko ostyglimam te pokusy co dzień ale mówie im niezdjęcie przy furze na grobie to nie jest mój celszklane drzwi winda jak z archiwum xludzie wezmą każdy kredyt by poczuć ten blichtrzejdź mi z oczu mamy koleżko inne priorytetymieszczańska nuta cię jara ja na życie mam apetytna życie słyszyszNie...Mówię nie najłatwiejszym rozwiązaniommówie nie gdy chcą byśmy żyli tak samojak plastikowi ludzie brzmieli jak trendy dźwiękimożesz kupić mój album, ale duszę nie, dziękinie najłatwiejszym rozwiązaniommówie nie gdy chcą byśmy grali tak samojak ci przeźroczyści co żyją na bogatobo matoł w drogiej furze to jednak wciąż matoł
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