
Ten Typ Mes, My way (ft. Gedz, Dizkret, prod. Jordan)
Mes:
Każda sylaba to jest stanięcie na pięcie… trzeba się ruszać: 
znów jakiś ale yy, yy, yyy

Ref.
Znów jakieś ale, bo robię to my way
Pewnie usłyszę znów jakieś ale 
bo uznaje tylko my way

Gedz:
Cztery pierścienie na dłoni
Cztery pierścienie na grillu
Cztery miesiące w remoncie, nienawidzę drillu Piotrek
Nie napisze raczej „sorry for the wait”
ale mi za ścianą burzą ścianę, gdy nagrywam wers
będą chcieli se odsapnąć troszkę u nas będzie balowane
parapecik i pępkowe, no i baby shower  
Olaf synuś sto lat ale pójdźmy dalej 
do zrobienia jeszcze córuś, mów mi młody Colin Farrell
Golden showe na tematy
Bo nad morzem golden hour spędzam jak sen z powiek nędza
Dobrze znam ten breakdown 
(Skąd ten shower?)
Bo olałem w życiu wiele kalek, moich kalek
Co myślałeś, że ja nie słyszałem? 
Każdy pije co chce, nie zaglądam im do szklanek
Miłości i cierpliwości kurwa to mam pełen barek
Coś jak nowy Darek to jest certyfikowane 
Znowu mają jakieś ale bo to jest zbyt pojebane
(Ty sorry wymsknęło mi się stary)
Ja przepraszam za brak manier
Ja na brzuchu ma pirrelli bo tak mocno kocham szame
Teraz wszyscy tacy piękni, ja mam łysiejącą banię
A do tego mam kompleksy (jeee-ee)

Ref.
Znów jakieś, ale, bo robię to my way
Pewnie usłyszę znów jakieś, ale bo uznaje tylko my way

Mes:
Ustawiam statyw, robię te rapy, to dla kumatych od ‘02
To nie ochłapy, to nie roraty, DJ drop it, o tak
Świeża składnia to ta, zły doradca to strach
Kiedy reakcja faux pas wykładam jajca o patrz
Ja się dobrze bawię w studiu, a nie czekam wypłat
Jest milusio to jak seks, w sumie dla mnie equal
Uzależnienie bez depresji nie istnieje 
Zostaw dragi
Będziesz miał więcej plemników i nadzieję
Na ulicy ludziom z oczu sterczą druty 
Lecz ja gromadzę footage i słucham tych zaszczutych
Tylko ile tego „my” dodać do wersów
skoro na pewno ktoś z naszego uniwersum ma: 

Ref.
Znów jakieś, ale, bo robię to my way
Pewnie usłyszę znów jakieś, ale bo uznaje tylko my way

Dizkret:
Nagrywam pilota, ty piloty w folii
Oczy z orbit, robię to pod bit 
Całkiem inaczej niż ongiś
Jak fajne to podbij
Chcesz to rym se oblicz



Chuj mnie obchodzi znawca czy normik
Buduje pomnik
Wojti to OG
Za młody na oldies
Za stary by odpinać wrotki, chodzić na schodki – boomer
Dopinam deale ty nie dopinasz spodni
Jak nie jestem w top 3 to chyba chochlik 
Ziomek cofnij
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