
Tes, Jeste
...
Poszłąm na balety i zupełnie byłam sobą,
było pełno tam takich co bmką się wożą,
zlookałam jedną z góry,ona tego nienawidzi,
ale cóż mogę zrobić kiedy tylko mordę krzywi?
Ona wie gdzie jej miejsce,napewno nie tutaj,
ciągnie armię koleżanek,wolisz ciągnąć z druta,
dziewczyno szkoda atmosfery idź na (...),
tutaj dobre towarzystwo,trzymajmy się zasad!
Wiesz to nie jest diss ale jakieś przesłanie,
Przyszła moda na patyki,może zjesz dziś śniadanie?
Szanuj moje zdanie bo nie lubię się powtarzać,
jak przeprosisz mnie teraz to nie będziesz musieć błagać!
Oddychać już pod wodą,tyle farby masz na głowie,
posłuchaj mnie teraz bo nikt szczerze Ci nie powie:
że wyglądasz mi na szmate,na taką co jest łatwa,
że chwytasz się brzytwy kiedy tonie twoja tratwa!
Jeszcze możesz wszystko zmienic,musisz coś wiedzieć
nie jesteś tiu najlepsza,nie zależy to od ciebie!
Takich jak ty uwierz pełno jest dzisiaj,
ni etrzymaj sie brzytwy ale to koło chwytaj!
ref.Chyba tego chcesz,chyba że ci zależy,
że jesteś jedną z tych co w urodę tylko wierzy,
jeszcze możesz wszystko zmienić nic nie jest stracone,
nie chwytaj się brzytwy kiedy twoja tratw tonie! x2
Strasznie się dziwisz,że nikt cię nie szanuje,
mnie to nie dziwi w oczach innych jestes trupem!
Budzisz we mnie litość trochę chciałabym Ci pomóc,
może najwyższy czas,by ktoś tu wreszcie dorósł!?
Bynajmniej nie ja już miałam na to czas,
bez względu na słowa każdy jednostki zmaz,
dziewczyno lakier,solar i farba to nie wszystko!
Musisz być autentyczna z życiem zawsze blisko!
Mówisz każdemu,że nie miewasz problemów,
chcesz być wyluzowana a dotknęłaś własnie dna!
Szach i mat!Pytanie co za człowiek się złapie?
Chyba tylko taki pajac co ma żółty papier!
Złamał się paznokieć,a ty sie pod nim mieścisz,
nie byłaś zbyt dobra aby się na mnie zemścić!
Zabrakło ci odwagi nie wyglądam nie położysz,
czasem trzeba coś dołożyć,aby jakis cel zdobyć!
Mówią jesteś dobra,każdy w łóżku Cie chwali,
lecz gdy zaczynasz gadać każdy z niego cie wywali!
Wiem prawda boli ale mówię ci to szczerze,
abys miała na obrazie a nie tylko na papierze!
ref.Chyba tego chcesz,chyba że ci zależy,
że jesteś jedną z tych co w urodę tylko wierzy,
jeszcze możesz wszystko zmienić nic nie jest stracone,
nie chwytaj się brzytwy kiedy twoja tratw tonie! x2
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