
Blacha 2115, Lele (ft. White 2115)
LELE 
nie śpię w nocy
dali la mula
chce mieć całe złoto, 18 karat
poszukaj nam urlop
chce klimat Dubaj
zakładam słuchawki
a ty spotify
LELE 
wszystko wydaje sie proste
ale nie jest
telefon wydzwania
ja wpierd* tagiatele
najpierw fanka, później kochanka i tak sie dzieje
żyje luźnym życiem
nie przejmuje sie problemem

nie śpię w nocy
d..jak Dracula
w każdym porcie mam pewniki
a nie marynarz
idę miastem i zakładam
mam swój kamuflaż
ona robi znów love story
ja nie

biały outfit
takie życie
brat cent la vie
czym mniej wiesz
tym lepiej śnisz
widze jakim masz
cel
nagrałem płytę teraz czas na mnie
kasa nie spadnie z nieba
tak jak
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przerobie se na złoto zęby
no bo ozłociłem płytę
piszesz o mnie, to nie widzę
w chu* mam co piszesz
ludzie walą na..
ze mną kuzyn zawinie
szybkie auto na mym patio
słyszą suki stuki na nadgarstku, to nie casio
ze wszystkiego zrobię gaz bomb
wjeżdżam  z banda, będę gwiazdą



podpisane jako młody Whicior
moi wrogowie są już w szoku bardzo 
podpisany jako młody Whicior
na ich dupy leje Moet szampan
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