
Wysokilot, JaTyMyWY
Bo to jets dla tych którzy idą na szczyt
Mają wciąż Wysokilot 
Głowy W chmurach jak my
Bagaże pełne marzeń
W oczach błysk 
W tekstach styl
Kiedy słyszysz że jest koncert musisz tam być
Ja musze tam być z nią
Moja muza ponad wszystko: hip-hop
Pieprze to co o nas myślą  
Chodze za nią
Ona za mną
Choć mówiłem że to koniec
Znowu  Wraca do niej z jeszcze większa zajawką
Bo to jest  miłość
Muzyka, kawałki, po których przechodzą ciarki
Osiedlowe przeboje
To jest tą siłą
Składy, ekipy, koncerty, jamy i bitwy
Taniec, dj-ing, graffiti
To jest ich miłość
Jak wzajemny Szacunek
Wiedza, technika, styl życia
Trzeb to czuć by zrozumieć
To jest przyszłość
Od dzieciaka aż do końca świata hip-hop
Ta zajawka zawsze do niej wracam

Ja mam z tego satysfakcję – najważniejsze
Ty się z tego cieszysz jak ci ten kawałek wejdzie
Wy możecie przy tym krzyczeć na koncercie
My na tym samym na żucie patencie
Ja chcę i będę to robić jak najczęściej
Ty słuchasz przecież tego co najlepsze
Wy macie też takie samo podejście
Bo my możemy tutaj dać jak najwięcej

Zalała nas fala z hip-hopem zwana od dawne
Największa frajda gdy cała sala buja się na bok jak cała łajba
Robimy ahoj, nie bajbaj
Za to co vibe masz
Słuchaczom bije szajba
Dla nich mamy styl nie Stajla
Gdy gramy łacyzmy się z wami
Spalamy kalorie
Spalamy kilogramy 
Wpadamy w euforię gdy słyszymy
Ot co kochamy
Bo mamy zakodowany sposób na życie
Krótko mówiąc, nic innego nie widzę
To jest całym moim światem
Jedynym moim światłem
Choć kolorowo nie zawsze
Zawsze łupież też dałem
Wpierd* zakalaec
Ale masz swój ulubiony kawałek
Jedne na balet, drugi mają ziomale w kryminale
Wysyłam depesze zatem
Nie wiem kto jest adresatem
Wiem że jako nastolatek odnalazłem patent jak tu żyć
jasne Mam swoją pasje
Która mi służy 
jak chce budować a nie burzyć 
bo właśnie
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