
Adi Nowak, HESTIA (ft. White 2115)
Każdy zna moja ksywkę
ty jesteś na liście
ale nie ma cię na liście 
Pali się temacik
Kicia palę tylko czyste
keidy  Piorunami ciskam
One elektryczne
Hejt ten daje Disney
Bo mamy życie jak Disney

Ta lala nie chciała siedzieć sama w Walentynki
Gdy na prawo dąła , wiedziała ze to nie nesquick
Zapytała czy bym dzisiaj nie wylizał miski
Masz farta kochana
Akurat mam dzisiaj chill day, esse
 Oraz większość w bani plasa drinki
Tańczę off tha beat
dopijamy, przepalamy, przedylamy
Czekamy na pitstop

Auto w kontrol
Nie ma czasu na small talk
Rzuć tym
Trzęś tym
Kręć tym!
Weź się nie wstydź, 
Albo zasłoń okno
Bawimy się pod kołdrą
Głośniej, głębiej, bliżej, szybciej

Ty wiesz ze nie chce innej
Obiecuje, będę z tobą, do póki nie wyschniesz
Pijemy tequile i zajadamy oliwkę
Piorę słodkie buzie, życia brudy i bieliznę
Wchodzę w domu uciech, 
Duże dupy i …

Telefony …
Zajrzę jej do szafy
Chociaż nie korzystam z vinted 
Lecimy do góry
Kocurek zamówił występ
Siedzę na tej lozy, tak jak Zeus na Olimpie

Wziąłem ją na meet
Bo chciała ognia dziś
Robimy Candy flip

Dopijamy, Przepijamy, przepalamy, przedylamy
Czekamy na pitstop

Auto w kontrol
Nie ma czasu na small talk
Rzuć tym
Trzęś tym
Kręć tym
Weź się nie wstydź, albo zasłoń okno
Bawimy się pod kadrą
Głośniej, głębiej, bliżej, szybciej
Ciiii

[White 2115:]
Pożną nocą na Warszawie



Ja nie zasnę 
Pijemy jagermaister z cola albo trawę
tylko naturalne zioło
Friz wyjebane na twe chaszcze
zobacz się kaszle
skur* zobacz jak się kaszle no bo 
siedzę na Olimpie
jak Bóg 
to daj luz
gdzie słoneczko Młody White jest jak Helios
cały klub tańczy mała
ruszaj biust
ruszaj tym często
bądź moja Asterią
moją jebaną gwiazdeczką
właśnie tak pachnie wolność, odlatuje jak samolot
kiedyś się bałem o to ze mi ludzie 
coś zabronią dzisiaj latam z bronią
jak rewolwerowiec
każdy mój człowiek to kojot
żyje na dzikim zachodzie
wiec nie możesz mi już wchodzić w drogę
bo każdy mój oponent co próbował mi coś zrobić
leży na betonie
nie mogę przestać liczyć ja pierd* tyle monet
już mnie to nie dziwi
się zgubiłem po milionie

Auto w kontrol
Nie ma czasu na small talk
Rzuć tym
Trzęś tym
Kręć tym!
Weź się nie wstydź, 
Albo zasłoń okno
Bawimy się pod kadrą
Głośniej, głębiej, bliżej, szybciej
ciii
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