
Ilona "Potania" Chylińska, Kaj my som
Wyłaża na plac
Same niespełnione łobietnice
Miała być ziemia obiecana
A na razie jej nie widza 
Miała być spokojna przyszłość
W kabzie brak hajsu
?? nie cieszy
Pozwala ??? bajtlom

Witom na Śląsku, strażnicy czornego złota
Kaj moje największe
W całej Polsce, zobacz
To z fatra na syna ferdują ryle grube
Tu za winklem musisz dać pozór kogo mijasz

Budza się po nocy
I pytam: ?Co się stało??
Wszyscy rycza tera jopy
Ja uważam ??? całość

Kaj ta śląsko zimia
Naszego rapu nie oceniaj
Bo mimo lot, on ciągle się nie sprzedoł 
Jak chcesz oceniać coś, czego wcale nie kapujesz
Wypuszczam rymy w Polskę 
Ty z słownikiem siadosz ???
To je rap dla regionu, a nie rap dla milionów
Realizuję projekt zrodzony w mojej głowie

Kaj my są? Jak my ni sa kaj my byli, ziomek?
Kaj my są? Jak my ni sa kaj my byli, co jest?
Za tą ??? a w głowie się dalej kręci
Chciałbyś siednąć nie myśleć o tym , człowiek

Jak na karuzeli świat nabiera rotacji
Wszystko mija szybciej niż poranna rosa
Kajś na banchofie odjeżdża zug życia 
To niewykorzystana szansa z podwójnym echem odbicia
Podobno to dla mnie gorzej
Bo jak każdy hanys chcą walczyć o autonomie 
Śląsko ziemia, kaj płuca miasta to syf
Kaj na węglu opiera się miejski życia styl
I trzym pysk, kiedy ja tu godom na tym bicie
Jesta stąd więc godom, nie kapuja co mówicie
Tu momy ???
Tu momy familioki i nosz całkim sląski świat
Tu miasta toną w ciągłym syfie
 Tu osiedla, ludź za drugim oddająca życie
I pytosz czym jest dla mnie ta śląsko ziemia
To jak bajtel dla muti w chwili urodzenia

Kaj my są? Jak my ni sa kaj my byli, ziomek?
Kaj my są? Jak my ni sa kaj my byli, co jest?
Bo tu rodzi się duma
Ze względu na pochodzenia:
Polska, Mysłowice, Wesoła, Śląsk, Silesia
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