
Vix.N, STFU (ft. KaeN)
Żyje jak mogę najlepiej
a życie jest czasem najgorsze na świecie
non stop gonimy forsę
i banie od tego nasze ciągle sa forsowane
ale wyjdę na prostą 
z sobą tu łapie te łączność
i swoje czerpie, jakbym sie podpiął pod hotspot

robisz mi wyrzuty że coś mi nie idzie
id esie upić i robię twist jak Oliver
robisz mi wyrzuty że coś w tym widzę
nie trzymam się kupy, to obrzydliwe
miałem zrobić backup, chu* tam, najwyżej coś stracę
a jak ci się coś nie podoba to papa
zawsze możesz spróbować inaczej

znowu coś w nas wybucha
i nie możemy się słuchać
przestań kłapać morda kiedy robię tu coś
a ta: fuck up, fuck up!
w moje głowie wciąż drama I horror
wchodzę tam i robię ratatatata!

shut the fuck up!
shut the fuck
shut the fuck up!

zawsze patrzymy w przód
aż po iluś latach tu czegoś brakuje nam z tyłu
hahahhahah
no i z czego się śmiejesz
z tego że mogło coś być ale nie jest
 a co ja się to nie ułoży
co jak ci wszystko to wejdzie na minus, a my będziemy chorzy?
weź nie histeryzuj, mała!

weź mi zaufaj
zostaw trochę przestrzeni
weź mi zaufaj
wiara może wszytko zmienić na lepsze
na lepsze
jeszcze przyjdzie ten przelew na 6 zer
ale musimy  siebie dać więcej
bo to wszystko działa jak exchange

znowu coś w nas wybucha
i nie możemy się słuchać
przestań kłapać morda kiedy robię tu coś
a ta: fuck up, fuck up!
w moje głowie wciąż drama I horror
wchodzę tam i robię ratatatata!

shut the fuck up!
shut the fuck
shut the fuck up!

[Kaen:]
Ratatatata - szepce do ucha mi głupoty szatan
zawsze mi mówi ze życie to szmata
i mówi mi żebym do niego wracał
przez nie go miałem ten jebany katar
dużego kaca, te stracone lata
przez nie go miałem ten jebany fuckup
życiowa strata to do mnie powraca



wysoko na dachu bloku
proszę cie na chwilę zamilcz
stałem gotowy do skoku
prawie leciałem jak Magik
nie było ciebie jak zdychałem z głodu
nie było ciebie jak żyłem na squocie
lepiej ty dlatego wyluzuj ziomuś
chu* ci do tego jak wydaje flotę

shut the fuck up!
shut the fuck
shut the fuck up!
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