
Ramona 23 & Galon, Rap jest po to (Feat. Siwy)
(Siwy)
Rap jest po to, po to, żeby pokazać idiotą
Że nie wszystko jest cacy, i nie błyszczy się jak złoto
Że nie zawsze jest spoko, i nie zawsze szastam flotą
Że chujowe rapy, wypierdalam w błoto
Że z tak wielką ochotą, robię to co lubię
Zawijam słowa w kokon, werbel pizga, stopa łupie
Nie zawsze jest różowo, jak w Coco Jambo klubie
Z moją wiarą w grupie, co myślisz o nas - mam w dupie
Robie to gówno, żebyś kurwa ruszył głową
Ja idę swoją, ty idź swoją drogą
Robie to gówno, żebyś kurwa ruszył głową
Chcesz kogoś zmienić? Pierw zajmij się sobą
Rap jest Gorzką Żołądkową
Mówię to co wiem, nawijamy to i owo
Co nas boli, co ciekawi, co porusza
Skumaj ziom, to jest właśnie rapu dusza
CMWŻfG, rap jest Gorzką Żołądkową
Mówię to co wiem, nawijamy to i owo
Co nas boli, co ciekawi, co porusza
Skumaj ziom, to jest właśnie rapu dusza
Ref.
(Galon)
Jeśli nie wiesz poco, no to wyłącz ten track
Jeśli nie wiesz poco, wiatr przywiał nam rap
Ten dźwięk i takt, ten styl to pakt
Jak szkło i stal, yo! Masz to sprawdź x2
(Galon)
Rap jest po to, żeby pokazać idiotą
Że można robić coś, nie kierując się flotą
Od życia biorę puls, z rapu czerpię siłę cioto
Jeśli chodzi oto, naprawdę nas napędza
Przestań, nie wkręcaj, wole stać, mieć ciężar na barkach spory
To typowy los tej pory, ludzie źli są jak potwory
Do komory kładę kule, rap ten mamy po to aby lepiej znosić bule
To nie monument, nie panteon człowieczeństwa 
To nie postument, na którego szczycie czeka klęska
Co druga sprawa jest jak, czeski film
Coś jak deja vu, jest tak że brak sił
Niesmak marszczę brwi, ale mina się polepszy
Są te dni że wszystko wokół, męczy, się pieprzy
Do reszty tu wariuję, odpalam dobry track
Dźwięki buntuje, to rap tym steruje
Rap tym manewruję, rap to kontroluję
To rap czujesz? To tylko rap czujesz?
Ref.
(Galon)
Jeśli nie wiesz poco, no to wyłącz ten track
Jeśli nie wiesz poco, wiatr przywiał nam rap
Ten dźwięk i takt, ten styl to pakt
Jak szkło i stal, yo! Masz to sprawdź x2
(Ramona 23)
To nie jest kolejny hit, z tytułu wróć do mnie
Jadę dziś pod ten bit, jak potrafię najskromniej
O tym, że potrzebuję cię tu i teraz
Bo ty, znasz ten motyw kiedy drzwi otwieram
Kiedy, od biedy wyrzucam te słowa
W tedy, na sali buja się każda głowa
Ja potrzebuję tego, tak jak potrzebuję tlenu
To daje mi siłę, tak jak po rzężenia korzeniu
Nawija R z Poznańskich terenów, pozdro ciebie 
Sen na niebie, świadczy o tym że mamy potrzebę
By być bliżej tych ludzi do których uczucie
Jest większe niż trąba i ciosy mamucie



Po PDG skrócie, możecie stwierdzić że my
Jesteśmy Prawdziwi Dla Gry, i zawsze będziemy
Ja potrzebuję ciebie, mam nadzieje że wiesz
I mam nadzieje że ty potrzebujesz mnie też
Ref.
(Galon)
Jeśli nie wiesz poco, no to wyłącz ten track
Jeśli nie wiesz poco, wiatr przywiał nam rap
Ten dźwięk i takt, ten styl to pakt
Jak szkło i stal, yo! Masz to sprawdź x2
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