
Ten Typ Mes, Jak to?!
Hallo Motherfuckers!
Internacjonalny kawalek na melanz, na melanz.
Nie nadaje sie do sluchania na trzezwo.
Ludzie pytali mnie kiedy znowu bede bezczelny
Oswiece cie ale najpierw lufeczke strzelmy
Ciepla i rzadka, ale bez niej juz jakos nie klei sie gadka
Przyznaj tez dzien wyroznia sie rebelianckom trescia
Kopnalbys szefa w zebra, chetnie nawrzucal tesciom
Kazdemu kto karze ci cos zasmial sie w twarz
Mam ciezki charakter? Udowodnij i go zwarz
Bo dosc masz biernego patrzenia na zegarek
I czekania az odbicie w lustrze zastapi twoj stary
Tak nie stanie sie ze mna, zuchu
Kto pierwszy do nocnego, zarzyjmy troche ruchu
Ref.: Odlewamy trunki do szklanek
Olewamy trudny poranek
Szukamy schludnych kochanek
Jestesmy pytani- jak to?!
Czy aby nie czas wcisnac stop?
Jak to?! Wy robicie to wszystko.
Polewamy trunki do szklanek 
Olewamy  trudny poranek
Szukamy schludnych kochanek
Jestesmy pytani- jak to?!
Czy aby nie czas wcisnac s...
Jak to?! Wy robicie to wszystko
One mnie wykoncza, nie, nie postawie ci drinka
Wole sponsorowac wymiane tych rajstop na pare ponczoch
I ona o swoim chlopie nawija mi historie lzawa
Ja jestem tak wciety ze lewe oko ucieka mi w prawo
Moglbym juz lezec obok zony z kompresem na czole
Lecz tak sie sklada, ze takie farmazony nie
Wole sprawdzic dzis granice smaku przez spozycie
Bo jak Dr House kocham nienawidzic zycie
To byl tydzien niesmiesznych zartow, rozowych neonow
Wiec przekraczam linie startu i wybiegam z domu
Na jaka mete trafie? Tego nie wiem. Chcesz to mi pomoz
Zamierzam dzis spuscic i napewno nie z tonu
Ref.
Te inne syntetyczne bity zwykle grzechem sa
Zagralem taki dopiero kiedy dostalem klawisz, na ktorym grali Depeche Mode
Glowe miej twarda, w busie nie spij bo cie okradna
Liczne awantury z ochrona? Raczej powiedz im pardon
Dwie imprezy rownoczesnie? Nie, to nie blad
Tu jest jedna, druga odbywa sie w moim zoladku
Pokaze ci trik- wez czarna szmate, posprzataj nia stoly
To nie przypasuje tym typom, ktorzy wokol nich siedza
Ale szmata sie wywinie na wysoki polysk
Co do mnie wciagam nosem tylko zapach kobiet
Dobra idziemy, ty czy ty? Chodzcie obie
I pol biedy kiedy domofony brzecza kod a ty nie pamietasz [?]
Gorzej jak mylisz blok [?]
...Ja tu chce na niego nie upasc
Zapinam narty, smigam stad, gdzie moj nocny wyciag
N 36, hop hop, hop hop, hop hop N 36 Mokotow to juz czas jechac stad 
Ref.
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