
Ten Typ Mes, Tymczasem (Poczuć się dobrze)
nosze na sobie presje
ludzie wiedza kim jestem
przez to ze wiedzą kim jestem
wymagają ode mnie więcej

jak ci wyjaśnić te presje
jakbyś miął nie jednego pracodawcę, a pięćset
tak czuje się na koncercie – pięknie
choć intensywny ten stres jest

i nie ma lipy
nie ma chały
cycu kiedy gramy tu w sześciu
wtedy fanie te membrany …
i razem łazimy po mieście

fiskus mi strzelił podatkiem
się martwię o zdrowie matki
Chrystus tu królem jest – no fajnie
ale odpowiedz kto tym się zajmie

ja cały weekend poza domem
a tydzień był, tydzień pił
dobrego vibe’u pogromem
a kolejny idzie z nim, idzie z nim
i kiedy zjade do wwa
wwa, wyglądam jak żul
mam z betonu twarz
sumienie mówiło wow
Jakbym siedział w Hradec …
to nie chodzi tu o hedonizm
ty ryju nie myl tych pojęć 
zapytaj co żeś sobą zrobił
zaskakująca odpowiedź

chciałeś
choć przez chwile /3x
poczuć się dobrze
dobrze /2x
tymczasem
dobrze /2x
/2x

taktują mi te rapy jak sekundnik na kwasie
słyszysz to już z kuchni
jak dudni tym basem
kiedy liczy Witek, niema różnic na kasie
kiedy Stasiak bukuje nie masz rundy z Łukaszem
jak się nie zaczęło
usłysz, rymy są dla słabych
ja e nie bijam szaszłyk
dobra żartowałem
2006 mam twoją uwagę
wspominki naszły
a co za bestie zdolne
po moim solo skumali czym flow jest
gra była nudna
nudna – dla mnie grzech
podbił Witek, Stasiak – zróbmy to we trzech!
jedne pokój Witka, Kabaty
fury w ekipie,: Skoda, Honda, Matiz
wiele myśli, rozmów
z Łukim i Witkiem
Czemu wszytko w rapie jets takie brzydkie



siedzę robię bity
szczerze klawiaturę
słowo jak fundament
na nim stawiasz mury
alko wyśle paczkę
ty coś piszesz maczkiem
twój listonosz puka
otwórz, nie bądź Maćkiem

a ten ma w poście hejt
a my na poczcie kwit
i wysyłamy rzecz, jakiej nie ma nikt
nie pytaj wiec o moje plany
przed nami kolejne zadanie
tymczasem ciśnienie opanuj
po co mi to wspominanie

chciałeś
choć przez chwile /3x
poczuć się dobrze
dobrze /2x
tymczasem
poczuć się dobrze
dobrze 

nazajutrz zdrowe
tymczasem smaczne
kino domowe – kiedyś
dziś – winyl i taśmy
na starość rancho
na razie my…
koncerty, outdoor 
bo tymczasem warto

te sukcesy z autotune
nie uznaje
jakbyś robił pannę dildosem
i mówił że sam ją miałeś
tym czasem zrobimy spektakl
do playbacku nie zamierzam szeptać
moi ludzie chcą tonąc w pomysłach
twoi ludzie chcą utonąć w metkach
i pewnego dnia wszystkie gale będą nasze
bale będą nasze
żurnale będą nasze
murale nasze już dziś
zapraszam
i wokale nasze 
poznasz w całej krasie
jak Uralem zasięg
ich póki wypłynął 
.. swoją chwałę  
póki w szelkach
ale to od jutra
bo tymczasem 

chciałeś
choć przez chwile /3x
poczuć się dobrze
dobrze /2x
tymczasem
poczuć się dobrze
dobrze 

kiedyś sporo dup



tymczasem filmy z łóżka
polecę do Kolumbii
tymczasem kawę rozpuszczam
jutro spiszę dół
tymczasem ćwiczę skill
i w końcu trafię Mill
tymczasem #Mill 

Komu jak nie mnie?

--
5 września 2017 roku, 10 miesięcy po wydaniu przełomowego &quot;AŁA.”, światło dzienne ujrzał nowy kawałek Tego Typa Mesa, piosenka zatytułowana &quot;Tymczasem (Poczuć się dobrze)”. Utwór zilustruje specjalny klip. 

Jak głosił komunikat prasowy: &quot;Wideo do nowego utworu nakręcone będzie bezpośrednio przed koncertem i transmitowane na żywo na Facebooku -  i w całości filmowane z 360-stopniowym polem widzenia. Akcja zacznie się jeszcze na zapleczu sceny, którym będzie… klatka schodowa warszawskiej kamienicy. Kiedy Mes będzie schodził po schodach, żeby wyjść na ustawioną przed budynkiem scenę, zrobi się trochę wspomnieniowo.
W „Tymczasem (Poczuć się dobrze)” raper powraca bowiem m.in. do początków swojej kariery i wczesnych lat współoskarżonej przez siebie wytwórni Alkopoligamia – a w klipie pojawią się osoby, o których opowiada. Finałem tej historii będzie wyjątkowy koncert w industrialnym otoczeniu Instytutu Chemii Przemysłowej, z wizualizacjami wprost na ścianach budynku&quot;.
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