
Pst/Q, En D?res F
Skriv inte att jag var nnstans dr jag inte var!
Va, fan, r det.
Fan, aldrig komma tillbaka.
Skriva ngonting dr verhuvudtaget.
''pseudointelektuella journalister''

Enhlligt, framstlld som envldig, sjlvisk, rebellisk
Ur kontext med samma komplex som Elvis
Fr nns text ett cellgift, eller sliter ditt hr s
Formula One och Eminem, jag vill ha lite av skiten du gr p
Lt g fr att du r inkompetent, men fre frgan s tnk igen
''&quot;Hm, hej, vad heter du egentligen.&quot;''
ntligen en frga som jag svr att det r vrt att svara p
Med (''Pfff''), bara s, jag antar att vi r klara d
Klarar tvans skrivkurs, blir skitstursk och torska
Tnk om du kunde bli frst och forska efter innan/
 hlla kften innan, du gr bort dig p allvar
Ansvarslsa intervjuer, kryddade med ett och annat falskt svar
Allt var jidder, och du framstller oss som halvgalna
Journalister i halvdvala, artiklar e halvdana
Era falska fakta kan bana vgen fr missfrstnd
Om att tolvtummaren kommer snart som Roccos pissestnd
Sg att jag dizzar nn. Ha! S det visslar om det
Gissa om det r feltolkat, helkorkat, men tisslar om det
Viska om det, tassla om det, med en massa faktafel
Och mer jvla klicher n mndagsklubbens debattpanel
Attackerar MBMA fr vi kan fr mnga ord, inte fr hrda ord
Inte fr lnga ord, eller heller fr svra ord
Fr att man mste tnka, och fr hur fan, vi ser ut
Har ni ingen korrekturlsare som kollar skiten ni ger ut

Vi, slpper ut vra fr
De knallar  dom betar  dom ter varje vr
Ni, r de som sr det dom ter
Men det som vxer upp r
''pseudointelektuella journalister''

Hll er till sanningen!
Om ni ska recensera mig, presentera mig fr ett jvla ngot som intresserar mig
S sch, lyssna, ... - Ljudet av alla som respekterar dig.

Vem fan r jag  rackla, ngon som inte hller kften som du
Men som kan frfatta alla sorts texter bttre n du?
Rcker det nu, inga namn men alla nmnda
Lt mig frklara, vill inte va med  leka knd, kndare
Musikstilen r vran enda gemensamma nmnare
 alla gr mig till en hmnare fr sin egen jvla agenda
Frgar stndigt vad jag tycker och knner om han eller henne
Jag vet inte ett skit om dom bakom namnen du nmner
Fr vi r inte alla vnner, alla knner inte varandra
Ord regnar, simpla men sanna, men hittar inga vinklar vartannat
Vill ha mig frbannad, dit nglar inte kan vandra
Jag fr nog hlla kft fr att inte bli klandrad, Sga inget om andra
S innan du bandar, Tnk p att inget jag sger r sant
Och nd tolkar du mina tankar som om du vore klrvoajant
Samt mina meningar vnds, tnds, svngs, knns annorlunda
Slngs, bnds, anvnds i annat syfte i en annan runda
Samma dumma skit, det du skrev var inte sant, nej
Har inte angtt mig, men tror ni Roney kan nt, nej
Ljg fr effekt, skit i mig, ta med nn annans namn
Eller skaffa info i andra hand fr bttre sammanhang, svin!

Vi, slpper ut vra fr
De knallar  dom betar  dom ter varje vr



Ni, r de som sr det dom ter
Men det som vxer upp r
''pseudointelektuella journalister''

Hll er till sanningen!
Om ni ska recensera mig, presentera mig fr ett jvla nt som intresserar mig
S sch, lyssna, ... - Ljudet av alla som respekterar dig.

''&quot;liknar spoken word&quot;'', etiketter ni vill stta p
Beroende p att ni bara har hrt folk som rimmar p ettan, tvan
Ettan, tvan, ettan, tvan, ettan, tvan, ettan, tvan
S lter det i Sverige, s ni vet vl inte bttre n s
Men stt det d i ett fack, s att alla kan hata det
Och fortstt frfatta frutsatt att alla kan matas med det
Nu smakar det du skrev om mina rimn som ingenting
Inlindat i vinklingar som inte hller ihop med limtving
Skriver klart om skivan snart, en timme innan deadline
Och bevisar bortom allt tvivel att du r fr dum fr Red Line
Kommer och kommenterar dem med Leos ppningsrader
Kompatibel med penibel skit tills din analppning skaver
Debil skribent, ditt skmt, borde vgras jobb
Fr om du recencerar Big Pun efter omslag gr du inte ditt jvla jobb
Skrvlar dock, snabbt om kontakter
Om akter du hrde innan kontraktet, anvnder rykten som faktum
&quot;Exakt&quot;, &quot;ungefr&quot; r hela ditt frfattarskap
Hlften av de du bermmer vill nita dig, du fattar snart
Om du bedmmer min skiva, sg att jag r knappast smart
Nog att behandla mnet och det r inte skert att det jag skriver stmmer 

Vi, slpper ut vra fr
De knallar  dom betar  dom ter varje vr
Ni, r de som sr det dom ter
Men det som vxer upp r
''pseudointelektuella journalister''

Hll er till sanningen!
Om ni ska recensera mig, presentera mig fr ett jvla nt som intresserar mig
S sch, lyssna, ... - Ljudet av alla som respekterar dig.

Bara ngot som intresserar mig, bara ngot.
Det r en enda grej jag hller med om, det r en liten jvla grej
Pyttepyttepytte det rcker me en rad! Haha loser
G till nn frskola fr de kan skriva bttre n dig
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