
Tes, Czarno-biali
Ej co?Piętno!ta SIlesia...ta czarno biali...
czarno biali,czarno biali,czarno biali,czano biali,biali czarni,czarni,biali.....
Skumaj o co chodzi,piętno...
Kocha,nienawidzi,co drugi ze mnie szydzi,
jeden zazdrosci,trzeci patrzy i nie widzi
Pytają kim jest Tes i skąd się tutaj wzięła
robi rap chujowy nie pasuje na rapera!
W niecie biją się o mnie jeden Za,drugi przeciw
to nie są hejterzy to poprostu kurwa dzieci!
Jeni mówią Tes kradnie texty i bity
a na koncercie zawsze przebijają ją głośniki!
SKoro tak na to patrzysz to zapraszam na koncert
zobaczysz że mam talent,a nie master i forse!
Że ja,scena i publika umiemy sie zgrać
a  ludziom na koncercie przenigdy nie dam spać!
Ale jeśli jesteś przeciw to to przecież uszanuje
to tolerancyjna Tes a nie zblazowany chujek
to prawdziwa kobieta,co napewno nie jest emo
to napewno jest rap,co napewno nie jest ściemą!
Tyle o mnie wiecie ile powiem wam w textach
prawdy nie znaja ludzie,z którymi mieszkam
oni i ja,wiesz ja mam swój świat
oni czarno-biali a ja mam w oczach blask! x2
Dziś mam siłę i odwagę by wyrażić ból
bo bywają takie dni że poprostu padam z nóg
Nikt nie podejdzie do mnie nie powie mi wprost
że nienawidzi mnie,że poprostu ma mnie dość!
Idą po autograf iwyciągają kartkę
a jak sa już w domu robią z Tes podpałkę
TAk też można,ale po co być falszywym?
ja przynajmniej jestem szczera  dlatego noszę blizny!
za prawdę,za wolność,za własny stan ducha
wszyscy chcą mówić ale nikt nie umie słuchac
Mówisz,że mam wszystko o czym można marzyc
mam dom,rap ale pragnę też mieć azyl!
Chcę miłości,która pójdzie wszędzie ze mną
gdy cisza,burza będzie ze mną napewno!
Jedyne co mam to ten wasz nieszczery rap
i cztery puste ściany,które za dobrze znam!!
Tyle o mnie wiecie ile powiem wam w textach
prawdy nie znaja ludzie,z którymi mieszkam
oni i ja,wiesz ja mam swój świat
oni czarno-biali a ja mam w oczach blask! x2
NIe jesteś pierwszy,który sporo o mnie pyta
jak nagrywki featuringi i kiedy wyjdzie płyta?
czy znalazłam sponsora czy to już?czy to już?
a ja powiem jedno słow oto poprostu jest dirtunes!
TAki mały człowiek a zobacz ile może
chociaż nie patrzysz posłuchaj co ci powiem,
posłuchaj co CI powiem,posluchaj co ci powiem
Tyle o mnie wiecie ile powiem wam w textach
prawdy nie znaja ludzie,z którymi mieszkam
oni i ja,wiesz ja mam swój świat
oni czarno-biali a ja mam w oczach blask! x2
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