
ZBUKU, Sen Na Jawie (feat. Małach)
Czemu kariery w tym kraju nie zrobił Vixen
A jego kawałki często zjadają Vix-y wszystkie
Biały chłopak chce być mistrzem, w tym co stworzył czarny
mówisz :jebać rapy stamtąd’, weź ogarnij
czemu niektóre kawałki mi tak grubo pyły
mówisz, ze nikt mnie nie słucha
lepiej sprawdź se liczby
czemu paru moich bliskich tak mnie oszukało?
Oni stracili zioma, ja  - tylko siano!
Mnie się nic nie stało
Przez to ze mama mniejszy hajpik
Spotykam ludzi którzy w sercach noszą te kawałki
Z jutjuba wpada mniejszy hajsik
Za to większa duma
Się nie zmieniłem, jak ktoś kazał mi
Mój fan to kuma
Na nic przydała się matura
I te moje studia
Do dziś nie mam za to dyplomu
I to mamę wkurwia
Jestem chłopakiem z podwórka
Tam nabyłem sznyty
Piszę płyty – parę złotych mam
Się bujaj przy tym!

Te chwile te dni Przelecą jak sny
Dlatego chce śnic na jawie
Świat wokół jest zły
Więc po co i my walczymy jak Kain i Abel
Wciąż wdychamy syf
Żeby dogonić sny
Zmienić życie od dziś
Dać radę
Żeby przy sobie być
Mieć coś więcej niż kwit
Wierzyc w siebie , nie w nich
Być razem

Czemu mój koleżka pije
Zawodzi rodzinę
A miał się zmienić odkąd na  świat przyszedł jego synek
Czemu Kocił już nie żyje, choć był jeszcze młody
Jebany glejak go pokonał, choć to nie zwody
Czasami chciałbym wpisać kody
Tak jak do GTA
Jak Logan Capucino bawić się tu w role playa
Tym czasem Seba, ciasna cela, czeka rok na sprawę
Przez tego cwela, który sprzedał go z tym drugim razem
Wjebałem cała czekoladę coś się nie uśmiecham
Myślę o wszystkich ziomalach, którzy mieli pecha
Czemu Adrian to kaleka, pytam: Czemu Adrian?
Myślę ze Bóg dając życia, potem ich nie sprawdza
Czemu mówią na mnie gwiazda, jakbym kurwa świecił
Choć właśnie gramy koncert dla niepełnosprawnych dzieci
Czemu czas tak szybko leci i się nie da cofać
Tym co odeszli zdążyłbym im powiedzieć jak ich kocham

Te chwile te dni Przelecą jak sny
Dlatego chce śnic na jawie
Świat wokół jest zły
Więc po co i my walczymy jak Kain i Abel
Wciąż wdychamy syf
Żeby dogonić sny
Zmienić życie od dziś



Dać radę
Żeby przy sobie być
Mieć coś więcej niż kwit
Wierzyc w siebie , nie w nich
Być razem
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