
Ten Typ Mes, P
Mówią w tekstach Ten Typ to ekstra werdyktAnalizuje przyszłość pierdolniętyTrywializuje przyszłość, a talentyTrwoni jak hajs za którym wcale nie goniTa, biorę pod uwagę wiele wariantówOdkąd w moim życiu nie ma awanturTo chociaż wcale nie muszęPrzewiduję autobiograficzne scenariuszeZa 3 lata w grze jestem co najmniej laufremAle finansowo, no cóż nie całkiemFinansowo bardziej pionkiemI mam zrobić kawałek, który cały jest dzwonkiemZ początku odmawiam, ale czyja to winaMam dwie córki, w drodze synaRobię ten numer, dogaduję się z NokiąProponują mi wyjazd do Tokio, spokoLecę tam by płacić alimentyW końcu moje dzieci mają kilku ojcówAle dwie matki wykonały jeden manewrOpłaciły sędziego na spółę, mam przejebaneW Japonii jara mnie uległość niewiastGejsze umieją zabrać mnie do niebaGram do kotleta polonijny old-schoolMówią hey MC, zarapuj coś po polskuŻyję z dnia na dzień, wszystko jest wielką loteriąNa moim grobie napiszą - żył pół żartem/pił serioSłyszałem, mogę kupić lepsze jutroAle nie traktuję jutra jakby było kurwąWięc bezdzietnie żyję, nagrywamPiję, obsrywam ten wyścig, jest świetniePewnego dnia trafiam na bazar porażekTam gdzie nie chadzam, a jednak włażęZa i przeciw i choć nikt mi nie kazałZaczynam wkręcać się w hazardWygrywam raz, drugi i chcę jeszczeDrinki i typy osłabiają percepcjęI mówię wszystkim, że to moje hobbyPrzyjaciele doradzają idź na odwykI popadam w długi, choć nigdy ich nie miałemRzeczywistość coraz cięższa się stajeI kiedy jestem już tak bliski upadkuRozbijam jednego dnia 5 bankówPatrzę w górę, mówię Boże za coMają mnie za oszusta, ale i tak mi płacąWznoszę ręce do nieba, modlę się w podzięceNagle słyszę z dołu - chcesz więcej?Żyję z dnia na dzień, wszystko jest wielką loteriąNa moim grobie napiszą - żył pół żartem/pił serioAlternatywa jeszcze jednaMoja płynność finansowa jest dość pewnaMam to w dupie podobnie jak dziśI nagle słyszę dzwonek do drzwiZnam twoje wersy na pamięćJak na początek dziwne zdanieZdjęła okulary i nie mówi nicMam kaca, ale, o kurwa to Charlize4 lata szlifowała moją mowę ojczystąBała się, że nie uwierzę, powiem wyjdź stądPrzyleciała tu wczoraj, przecieram oczyWiedziałam, że to może cię zaskoczyćWchodzi i zostaje na nocLeży obok mnie, to nie był sen myślę ranoPrzenosimy się do wielkiej willi pod miastemJesteśmy razem, kochałem ją zawszePo dwóch latach dalej nie myślę o zdradzieCzęsto odwiedza nas mój stary przyjacielCzęsto jeszcze widzę nasze zdjęcia w prasieCharlize Theron i Mes wciąż razemNie sądziłem, że ma schizofrenięKiedy nagrałem ich razem u mnie w basenieMój człowiek wyłapał cios, upadł na betonJa wyjdę z końcem 2033Żyłem z dnia na dzień, to wszystko było wielką loteriąWygrawerowali mi w marmurze - żył pół żartem/pił serio
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