
BIAŁAS & LANEK, Znam cię (ft. Solar, PlanBe)
chcesz żeby cię zabrał na chatę
a wcześniej cię nabrał na jakieś
gadki co w sumie są słabe
lecz i tak się łapiesz
bo przyszedł tu raper
a gapisz się niby na pasek bezczelnie
jakby, mój fiut mała, miał więcej fejmu ode mnie
no wiesz co
w tygodnie sprzedajesz browary w Tesco
w weekendy kupujesz browary w Tosco
polecam słabe życie nie z tej ziemi
wszędzie syczą węzę tylko nie w kieszeni
a dupy się patrzą na mnie jak na boga
mimo ze wyglądam jakbym szedł na trening

typie ja tą twoja duperkę znam
to zwykły szlauch
który spędza przed lusterek więcej niż wunderbraun

dj mnie włączył
wszystkie grupieski do tańca już biegną
hip-hop ma łączyć
a mi od zawsze było wszystko jedno
ty, mała, jesteś damą w życiu?
ty, mała, jesteś damą? w życiu!
pamiętaj że jesteś niestety tylko tym
co czujesz po ostatnim piciu

znam takie jak ty
nie musisz mi mówić nic
znam takie jak ty
nie musisz mi mówić dziś
znasz takich jak my
chcesz własny dziś zgubić styl
osłaniasz te karty i próbujesz mówić mi
ze ja próbuję wmówić ci
że sam się z tobą upić chcę i spac
myślisz ze o nie głupi plan
sorry, mała, nie!
sorry, mała, nie ten stan
słabo starasz się o nas
słabo starasz się o hajs
wypierd*, na ra

ty zawsze na grubo leciałeś w melanże
mimo rodziny na barkach
to czemu się dziwisz tak strasznie
ze ci się córa prowadzi jak tata
bo dziś biedna jest piękność jak slumsy
bo sama musi pchać wózeczek
dokładnie zero informacji o byciu mama na Tinderze
na pierwszej randeczce dasz z siebie wszystko
ziomalka ci zrobi fryzurę
dopiero gdy łyknie haczyk i zapnie
to go może poinformujesz
desperata dajcie desperatce
niech złapią pięknie się w klamrze
szukasz naiwnego
pewnie znajdziesz
ale boże, nie w mojej bandzie !

wiesz  po czym poznaje że kłamiesz
po tym ze otwierasz usta
fałsze masz …



idź se poszukaj jakiegoś nacpanego frajera w lustrach
jesteś chlubą na hedonizmie raperów
po to wciąż pocisz się w ..
za to już w piekle czekają na ciebie 
te wszystkie skasowane selfie

znam takie jak ty
nie musisz mi mówić nic
znam takie jak ty
nie musisz mi mówić dziś
znasz takich jak my
chcesz własny dziś zgubić styl
osłaniasz te karty i próbujesz mówić mi
ze ja próbuję wmówić ci
że sam się z tobą upić chcę i spac
myślisz ze o nie głupi plan
sorry, mała, nie!
sorry, mała, nie ten stan
słabo starasz się o nas
słabo starasz się o hajs
wypierd*, na razie
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