
Nicole (FI), Ei Mit
Pt menee tyyliin mit mit h, mitkhn? jotain spesiaalii, no sitk m, tulin tuomaan, no joo, mut ennen kaikkee juomaan, ja aina siihen tyyliin ett joka pelle huomaa, joo joo, m tiedn mit ne sanoo mut m en aio niell mit ne sanoo, haloo, m voisin kyd kiinni rinnuksiin ja harvoin tyydyn potkiin riimei ilman taka-ajatuksii, no kaduttaako? no ei ptkkn, suunnitelmat toteen pistetn vi tnn, ja eteenpin niin kauan kun jaksaa puskee vaik pellet jauhaa paskaa niin et suun ymprys on ruskee.

(kertose)
kiinnostaako? ei ptkk, s et oo mulle yht mit m en ala selitt. kaduttaako? no ei ptkk, puheet kytntn pistetn pistetn vi tnn.

tysin hikilemtn ja raaka sonni, musa on se sytytin ja me ollaan se pommi, tuplass rehti suomikelmi, sori jos oot likkojen mieleen puolihelmi, ja oon huomannu et oot mua dissannu, h?, mit vittua s oot sniffannu? anna tulla vaan mit vaan ny, s halusit riitaa ja sit saat ny, kaksinaamaiset mmiksi luokittelen, pysyk erossa musta, suosittelen, ja jos s et tajuu niin paras pysyy poissa sill toi paska ei toimi meidn kuvioissa.

(kertose)

lhettiin tekeen familyn niinku pyysit, jonka jlkeen s ja levy-yhtin tyypit, halusitte meit rajoittaa, meidn setit sanoittaa, m oon MC ja sit ei voi kadottaa, anna poika armoo, jos mun musalla ei oo markkina arvoo, niin vittuako tuut mulle bisneksis tarjoon, m en oo sun huora, lhen vetn jos haluut vain massini luoda, s et mua komenna, et tnn et huomenna, anna m suomenna, ku s rupeet feikkaan, m rupeen feidaan, h? vituttaako? mit? arvaa kaks kertaa kaduttaako?!

(kertose)

m pusken riimii ja poustaan ihan isntn, mit h oliks jotain listtv? s et saa mun settiin mit roskaa sisltmn, mit h oliks jotain listtv? oma aktis tarkista ei taakseppin oo katsomista, oliks jotain listtv? maajoukkue, nicole, ei pits olla mitn listtv!
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