
Kafar Dixon37, Każdy ma swój kawałek nieba (ft. Dudek P56, Rest Dixon37)
Mamy miejsce swe na ziemi
Po coś tutaj jesteśmy
Los nas obserwuje często
No wiec chodź weź go uprzedźmy
Każdy jedne mały człowiek po coś żyje
To wiemy
Dziś pod niebem
Dobrzy ludzie, swoje miejsce znajdziemy
U mnie lecą numery
Wersy tak jakby stamtąd
Mam swój świat także brat
W dobrą stronę de facto
Głosy z nieba co wysoko
Dają wytchnienie od lat mi 
Teraz zapytaj ponownie jak to robię
I zgadnij

Progres
Też nie wiedziałem co zrobić
Progres
Pod wysokim niebem chodzić
Biegać, latać
Tez pytałem jak to zrobić
Jak mam żyć
Jak ogarnąć wszystko i znowu nie wtopić

Ziomek, od lat wydeptuję ścieżkę
I przesuwam głaz
Cofam się więc idę po śladach jeszcze raz
Moją bronią jest muzyka na wszystkie zjebane myśli
Pod niebem za wysokim
Gdzie diabeł toczy swój wyścig

Mój świat związany tak z całej siły
Pod niebem aż tak wysokim
Czy za wysokim?
Odpowiem sobie sam gdy dotknę tylko obłoki
Bo się sniły Mi nie raz te sceny
A w około bloki 
/2x

Znów cieszę się jak głupi
Że mam tu swoich ludzi
I nie chcę tego sosu
Choć Kafar hajsy lubi
Zabiorę gdzieś żonę
Kupię coś matuli
Norma ziomek, tu za wszystko się buli
Młody znowu chory
Ach te nasze dzieciaki
Krzyczy, płacze i jak tu robić rapy?
A muszę dać wiarę tym podwórkom szarym
Tak jak kiedyś tracki tą wiarę mi dawały
To jest honorowy dług
Dług nie do spłaty
Za wszystko co rapy dały mi przed laty
Dla ciebie to śmieszne
Rap to zabawa 
Dla mnie to zajawa i ogromny życia kawał
Chce byś widział tylko jedno
Jedno mamy życie
Jedno mamy niebo
I co byś nie zrobił
Jedno, nigdy dwa
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Mój świat związany tak z całej siły
Pod niebem aż tak wysokim
Czy za wysokim?
Odpowiem sobie sam gdy dotknę tylko obłoki
Bo się sniły Mi nie raz te sceny
A w około bloki  
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