
Nea, Diss na Tes ( Dj Olsen mastering)
Jest na podzieniu lansuje si&amp;#281; tym faktem 
brudem jej to bo nie artefaktem
liryczna szmata ksywa przyzwoita, 
&amp;#347;mierdz&amp;#261;ca dziwka, cipka nie umyta
To martyna amatorka taniiego wina
boooom - mina nadesz&amp;#322;a twa godzina!
jest zajebista, wszyscy ja uwielbiaj&amp;#261; ,
wszyscy chwal&amp;#261;, a wog&amp;oacute;le jej nie znaj&amp;#261;
R&amp;oacute;b tak dalej oddaj si&amp;#281; jej iluzji, 
i olej tre&amp;#347;c tej mej aluzji, 
a kto? no powiedz, kto znaienawidzony?
zcwaniacza&amp;#322;y, zlansowany, popierdolony?
Nie wiesz kto to? to teraz masz zagadk&amp;#281;!
znasz rap, wi&amp;#281;c znasz tez jego matk&amp;#281;!
Podziemie.com - &quot;ona ch&amp;#281;tnie wsp&amp;oacute;&amp;#322;pracuje&quot;
wiadomo &amp;#380;e swe sranie(dup&amp;#281;) za studio oferje
Cudze wersy traktuje jak swoje,
widocznie lubi tak maza&amp;#263; sie gnojem, 
G&amp;oacute;wno to jej hobby, ale rapem sie maskuje, 
chodzi do kopera smr&amp;oacute;d ca&amp;#322;y cieszyn czuje!
Wi&amp;#281;c TES-co to jest jej miejsce,
tam na obesranej, klozetowej desce
O kim teraz m&amp;oacute;wi&amp;#281;? na pewno to wiesz!
O tej osobie co my&amp;#347;li ze zajdzie gdzie&amp;#347;!
To ona asuje ze mnie zdissuje!
&quot;a dissuj sobie kurwo jak ci pasuje&quot;
i jebie mnie to. jebie mnie to w suty!
nie rusza mnie zaden rym tandetnej kurwy!
To moja pierwsza nuta wiadomo&amp;#380;e chujowa, 
ale lepsza ni&amp;#380; TES idiotyczne s&amp;#322;owa,
&amp;#380;e los, ulica i rap j&amp;#261; wychowa&amp;#322;
s&amp;#322;uchaj&amp;#261;c Techno doje&amp;#380;dza&amp;#322;a do goleszowa
Nagle robi rap z krwi i ko&amp;#347;ci
ma &amp;#380;esz&amp;#281; fan&amp;oacute;w, w mia&amp;#380;dz&amp;#261;cej ilo&amp;#347;&amp;#263;i.
&quot;to moda na rap, to moda na hip-hop&quot;
Nie szpanuj!, nara! pod warzywny na wino!
Wielka rap- ksi&amp;#281;&amp;#380;niczka, rodem z obornika,
ma stalowe nerwy, oboj&amp;#281;tna jej krytyka
Lubi poszpanowa&amp;#263; nawet br&amp;#261;zow&amp;#261; figurk&amp;#261; (g&amp;oacute;wnem)
Ma akcje i m&amp;oacute;wi &amp;#380;e rap jest jej c&amp;oacute;rk&amp;#261;!
jaka matka taka c&amp;oacute;rka...
Ty to ty, wi&amp;#281;c wiem,  m&amp;oacute;wie to i nie przeginam
mo&amp;#380;e jeste&amp;#347; &amp;#322;adna ale g&amp;#322;upia i fa&amp;#322;szywa, 
a teksty uk&amp;#322;ada Ci heno za 2 wina,
Nagra&amp;#322;a&amp;#347; pare nutek, chujowych swoj&amp;#261; drog&amp;#261;, 
szpanujesz, my&amp;#347;lisz ze inni tak nie mog&amp;#261;?
Tyle tu znaczysz ile naplujesz!
zapytaj sie sama, na chuj asujesz?
Co rap-szmato, jak twoja kariera?
nea tob&amp;#261; teraz rozlan&amp;#261; w&amp;oacute;dk&amp;#281; wyciera
Mo&amp;#380;e jeste&amp;#347; super ale nea nie zna granic, 
tak jak ca&amp;#322;a reszta ludu, kt&amp;oacute;ra ma Cie za nic
Chcesz by&amp;#263; kochana, ale nikt cie nie pokocha
przelec&amp;#261; cie raz i powiedz&amp;#261; wynocha!
Oni widz&amp;#261; twego rozumu zawarto&amp;#347;&amp;#263;, 
znaj&amp;#261; twoj&amp;#261; pseudo-warto&amp;#347;&amp;#263; , g&amp;oacute;wno-warto&amp;#347;&amp;#263;
Nie dziwie si&amp;#281;, bo nikt nie chce szpanerki...
To jest nuta o gwie&amp;#378;dzie Tes,
co j&amp;#261; sypa&amp;#322; bezpa&amp;#324;ski pies, 
By&amp;#263; mo&amp;#380;e te&amp;#380; znasz ten wers
Tes + rap = fest
(skrecz)
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