
Ten Typ Mes, Jak to jest
Ten Typ Mes, słyszysz?Myślisz, że byliśmy tu równocześniePowtarzasz to na jawie i majaczysz wciąż we śnieOpłaceni zwolennicy piszą, ale też nie wiedzieliTo już wiedzą, ja byłem tu wcześniejDziś rap blednie i ciebie mam za krwiopijcęPisz dalej swoje wersy przy linijceBo tacy jak my są wzoremA tacy jak ty są dla nas tacy jak psy, to choreJesteś w labelu od jak zapomniećI do tej pory twój najlepszy numer jest o mnieMój człowiek, Kocioł, zrobił bit fortecęA ty łap pociąg, graj na dyskoteceTwoja płyta nawet złota będzie złotym kiczemCzytam te wywiady i ploty liczęIdź rozpocznij karierę w polityceAlbo pierdolnij się w potylicę, jesteś viceNie pomoże Wojewódzki czy JagielskiJa jestem organem założycielskimTa rapgra, fakt, ma zgubną naturęKiedy miałem pierwszy klip ty miałeś próbną maturę[x2]Jak to jest, że to co masz tyKtoś zabiera, czy to może tak być?O nie, ja mam tu własny styl, wieszWyrywam chwasty, łajzy, teraz tyChcesz dać mi fanki, pedrylem nie jestemKrolo, pejc, Mezo, ilu was jeszcze?Jedyna twoja pełnoletnia fanka to twoja pannaPozdrów ją, pamiętam, jest fajnaGadałem z nią u was dłużej niż z tobąMała łajzo, srałeś, bałeś się iść obokObiecywałeś - nie będę się skracać do MesPamiętam, uwierzyłem, ale dziś wracaj do łezWracaj bo Mes był pierwszy, każdy słyszałI typem chce być dzisiaj nawet Ryszard R.Idź wyszarp kilka zer, graj pod publikę jak Jurek KryszakEj, mistrzu ironii, jesteś wybuchowa jak prochOch, mistrzuniu zapomnijTwoje miasto reprezentuje Peja, LaskowikPrzy nich twój rap brzmi jak skowyt[x2]Jak to jest, że to co masz tyKtoś zabiera, czy to może tak być?O nie, ja mam tu własny styl, wieszWyrywam chwasty, łajzy, teraz ty[tekstyhh.pl]Ty co masz? groźny bit i baseballa w klipieDla mnie jesteś lesbą zakochaną w TypieSprawą sprzeczną, bo twoja płyta jest tak grzecznaŻe mógłbyś grać w przedszkolach co weekendHezbollah jest mitem przy tym jak mogę dopierdolićFreestyle ci nie pomoże, mówił to już Wall-EFreestyle? w ogóle po co mi to?My mamy kontrakt i kompakt, ty też, po co ci to?Mnie też mogłeś usłyszeć w radiuByłeś jak mój adiunkt, choć też z undergrounduA teraz ja pracuję z bandą najlepszychTy masz japę w Bravo i masz ze mną befsztykMasz beef, diss, kiepski Sinus synuśKról UMC z WWA skurwysynu, pamiętajZgaś światła, zemsta może cię zastaćWiesz czemu? bo jestem hustler[x2]Jak to jest, że to co masz tyKtoś zabiera, czy to może tak być?O nie, ja mam tu własny styl, wieszWyrywam chwasty, łajzy, teraz tyTak jest Mezo, weź skończ pierdolić o NumerzeTo błąd, Numer cię wyszkoli jak zwierzęWytresuje cię tresowany freestyle'owcuWeź Mezo zafreestyle'uj na bacznośćEj, skończ z tym, niech inni zacznąMes, czerwiec '04, Specyfik Studio, aha
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