
Szymi Szyms, Nie śpię (prod. Cheez - STAY06)
Znowu nie śpię, coś mi tu odbiera sny
znowu nie śpię, robić muszę sos na sny.
I od dawna zwykłem już nie sypiać,
choć nigdy nie zwykłem sypać
czuje się jakbym dziś przyjął syf.
Zarywam noce by mieć lepsze dni od taki tryb mam
wychodzimy nocą gonić flow te, to gonitwa.
I nie chce spać jeśli w grę wchodzi ta dziwka
skoro widzi we mnie tylko Szymi Szymsa, w chuju mam.
Paru mówi że nagramy coś, wierzę
paru mówi że na gramy coś, dziele.
Ja się wyśpię tak jak kurwa se pościele 
jak się wyśpię już to wypcham se kieszenie.
Wiesz co chce mieć?
Flota, flota, flota, budzi sporo kontrowersji
musisz pamiętać że licho nie śpi.
Jestem na drodze po prestiż
mówią szansy swej nie prześpij.
Co ty, nie kpij, znowu mam w bani meksyk
od flashback'ów już dostaję epilepsji.
Otwieram pepsi i se mieszam ją z hennessey
a lepsi zawsze będą ze mną
nie chcesz? to nie wierz mi.
Jak mam fazę no to chce se ją zatrzymać, ej
lecę po swoje no to nie chce się zatrzymać ej.
Dobre melanże to jedyny okres kiedy kimam
chyba że pojawia się u boku niezła biatch.

Ref.
Znowu nie śpię, nie śpię
świat wywiera na mnie presje
Ja nie wiem co we mnie jest.
Dziś czuje się świetnie i czuje że nie chce
zatrzymać się w tym biegu po sen. x2

Jara mnie życie więc na jawie sobie noc przeżywam
gdziekolwiek się nie zjawie dobre melo se przeżywam.
Lamusów karcę i triumfalnie mnie ten prąd przeszywa
suka była martwa a zdawała się prze żywa.
Normalne że wygrywam więc to nie nowością jest
to jest bieg po A - cel, albo bieg po be-cel
Nie śpię, noc budzi we mnie bestie, jestem jestem
Panie Boże, kogo widzisz we mnie, spadkobierce, nieźle.
Nie-e, źle, zawsze wolałem inne wersje
ty o sukces masz pretensje, szczere kondolencje.
Zawsze robiłem od nich więcej, zawsze chciałem więcej
to nie dziwne, wiem że dziś mam to na wyciągnięcie.
Dostałem nie rybę a wędkę, jeszcze chwileczkę
mama odwiedzimy ciepłe kraje, za gotóweczkę.
Za brudnych monet parę, jestem i czuje się świetnie
za te nie przespane noce w końcu swoje wezmę, więc.

Ref.
Znowu nie śpię, nie śpię
świat wywiera na mnie presje
Ja nie wiem co we mnie jest.
Dziś czuje się świetnie i czuje że nie chce
zatrzymać się w tym biegu po sen. x4
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