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Ref.
Nie ma lepszej niuni w tym kraju niż W,
to dla wszystkich ziomów i dla wszystkich sztuk. 
Dla tych co pytali, czekali aż wyjadę 
znów jestem w rapie Mokotów Wraca na mapę! 
Ktoś znowu sie wkurwia,
bo gdzieś dałam wywiad,
a sami mają zdjęcia tylko w szkolnych kronikach.
po mnie to spływa tym razem kopie po jajach,
Wu-Wu-A to mój pałac więc mów mi pierwsza dama
 pierwszy palant z problemem chodź tam ci zarobić, 
Drugi palant z problemem zmieni ksywę na easy going(czyt. isi going).
Wiem to boli. Moje ziomy czekały, 
Twoi ludzie czekali,ale aż wrócisz do jari,
Tu nie ma pierdolonej fir (czyt.fer) gry,
stoisz obszczany na tej sceny jak Fergie.
Ładujesz hajsu w piegi, 
Ładujesz hajsu z piąch.
Nawet jak sprzedam ci teksty,
to nie kupisz flow.
Wu-Wu-A tęskniło wracam z podwójną siłą! 
Czuje prawdziwa miłość, 
czuje twoje wkurwienie.
Nie mówisz siemasz jak mijasz spoko,
nie mów mi siemasz,bo sie masz do mnie nijak!
ref
Nie ma lepszej niuni w tym kraju niż W,
to dla wszystkich ziomów i dla wszystkich sztuk.
Dla tych co pytali, czekali aż wyjadę,
znów jestem w rapie Mokotów Wraca na mapę! 
Zrób to sam może zrób to tam,
Zrób to sam może zrób to tam,
Zrób to sam może zrób to tam,
albo zamknij japę Mokotów wraca na mapę!
Wszystkie sztuki czekały aż powrócę,
Tu dla nich a raperzy szczekali i zgrzytali zębami. 
Wszystkie ziomy chcą wiedzieć
Jaki wypiął nam ruch.
Wracamy na mapę odwracam koronę z W.
Nigdy nie byłam zbyt dumna,
by pomagać w potrzebie
I jak wpisujesz na listę to pisz wdowa plus 10.
Jestem autentyczna , mam zaufania kredyt
i nie trzymam na dystans jak ci pseudo raperzy. 
Łapy w gorę pokarz kto ma zajawkę,
Przy tym legenda deszczu to kałuża po mżawce,
to będzie większe!
Wszystkie panny i dobre typy,
boję sie przy tym jakbyś był z naszej okolicy. 
Uchyl szybę w aucie, lekkosza weź bumboksa.
Wróciłam i chce zostać niech słyszy cala polska.
Tej rudej sobie nalej na stery mi nesende. 
Mokotów wraca na mapę ziom tworzymy legendę !
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