
VNM, Jak Tsubasa 
Zawsze po tym koncercie
Możesz chwilę ze mną  pogadać
Ale jak zejdę ze sceny
Wypierdalam na parę minut na backstage
Daj mi chwile odpocząć
Daj m szybko drina pierdolnąć
Gęba nie bedzi eczerwoną
Wyjdę z uśmiechniętą miną na zdjęciach
Ale nie wszyscy to kminią
Taga chcą szybko zawinąć
Pada na kiksy mi piwo
To które trzymałem prawie nad głową
Panna mnie łąpei za rękę
”Zaśpiewaj dla mnie piosenkę”
Mówię, śpiewałem przed chwilą
Gdzie byłaś jak byłem na mikrofonie
Typ obok chce tylko jedno zdjęcie
Typ obok pyta o tylko jedno
Zanim jednego taga tylo
Macie jednego V-a
Spoconego jak szmata
Bo latam jak pojeb na tych koncertach
Ręka, noga, chuj na ścianie
No dobra bez przesady
Ale całe łapy zaraz będą umazane markerami
Ledwo na backstage wpadnę
Ale zanim to nastąpi, bo tak z bomby raczej nie
Dajcie mi minut 15 i macie mnie
VMN w krasie pełniej
Popykamy te foty 
Podpiszemy płyty
Bez kitu, nie zniknę w mig
Ale teraz lecę na backstage
I biegnę
I uskuteczniam swój drybling i.,,
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piąty rok gardzę busami
Chyba ze trasę znów gramy
Wszędzie żegnam uberami
Chyba ze nigdzie nie śpieszę się
To chilluje na maksa
W kielni mini butla metaxy
Dopada mnie już głód straszny
Do restauracji w parku pieszo ide se
Ludzie tam łażą na wkurwie
Lukają na mnie jak durnie
Dumnie te flaszkę opróżniam mimo iż jest dopiero 12.05
Siądę se na ławeczce
Ochotę ma m na krewetkę
Co plącze się w salaterce
Nie będę tak siedział
Czas nastał więc
I wstaje z ławki
Na uszach zawsze mam słuchawki
Najebany mam migawki
Przed oczami jakby gwiazdki
Tam bezpański pies mnie szarpie
Za nogawki
Ja wyrywam się do restauracji



Mam niecały kilometr
I nagle tłumy ludzi na mnie
Biegną, nie idą tłumy ludzie
Patrzę na oczy nagle czerwona taśma
VNM co ty na ot 
Mie mieli chyb  co robić o tej 12
Tylko odjebali s obie w p[parku maraton
Robię przykuc 
Jakby w startowym bloku
Przed oczami mignę
I jeszcze chwilę
Pada strzał, biegnę
I uskuteczniam swój drybling
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