
Sobota, Skok na bungee (gość. Rena)
[Sobota] 
ref.:  x2
Jak skok na bungee bez bungee,
gdy na scenie gram dziś
i już nie da tego się zatrzymać.
Jak skok na bank bez klamki
kiedy grasz va bank
i naprawde nie wiesz sam jaki masz finał

Sto pytań do, miliard w rozumie
O co Ci cho ? Czego nie rozumiesz ?
Jak jest być mną ?
Eh niech pomyśle.
Tak więc ziom zajebiście. Haha
Nie wiem o co Ci kaman.
Co chcesz usłyszeć.
Z resztą nie moja sprawa, przerywam ciszę.
Chcesz? To ziom zagadam.
Choć to nie koncert życzeń.
Wiesz? Nie będę udawał i tak siedze i piszę.
I życzę Ci byś znalazł takie przeżycie.
Jak wtedy gdy, ja latam po bicie.
gdy wchodzę w pentle to nieprzeciętne.
Dawaj ten bit i zróbmy piosenkę.
Już z podwyższonym tętnem wjeżdżam w ten temat
Orkiestra tuż znowóż czy  kogoś jeszcze nie ma.
Matheo, Sobuś, Rena. O ziomuś jak to kopie.
Wiesz porównania nie mam, ale prawdopodobnie!

ref.: x2
Jak skok na bungee bez bungee,
gdy na scenie gram dziś
i już nie da tego się zatrzymać.
Jak skok na bank bez klamki
kiedy grasz va bank
i naprawde nie wiesz sam jaki masz finał

[Rena]
Pytasz po co to robię?
Pytasz po co to tworze? Jak czuje się na scenie?
Czy to twardy orzech człowiek ?
Jak ja to zrobię? Co ja myślę ? Co ja powiem ?
Może, się tym zachłysne no i znikne zanim zapłonie ogień.
W mojej głowie jest ja.
W mojej duszy to gra.
W moim słowie sama prawda choć nie jestem bogiem.
To co robię już znasz. Chcesz odpowiedź to masz.
Wiem po sobie, że nadrobie cały mój stracony czas.
Nie mam planu na swe zycie
ale mam plan na muzyke.
Ciągle ćwicze, mam to we krwi.
Robię płyte. Pisze teksty.
To jest ten styl.
W tym jest sens i łapie bucha, tworzę wersy.
To jest wczuta, wena nie śpi, jestem tutaj, gram koncerty.
Czuje siłę, czuje dumę. Gdy nagrywam, gdy rapuje.
Wzbijam się wysoko w górę gdy powstaje nowy numer.
To jest mocne bicie serca, z rapem mam więc gruba tetwa
co by było nie wymiękam, muza niesie mnie na rękach!

[Sobota]
ref.:  x4
Jak skok na bungee bez bungee,
gdy na scenie gram dziś



i już nie da tego się zatrzymać.
Jak skok na bank bez klamki
kiedy grasz va bank
i naprawde nie wiesz sam jaki masz finał
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