
Blacha 2115, Trap Sims (ft. Beteo)
złamałem tyle serc
łatwo przyszło łatwo poszło
mam przed domem nowy benz
i nie boli to nikogo
kasa z nieba tak jak deszcz
błyszczy i  świeci złoto
żyjesz tak jak chcesz
bracie, jebać cisze nocną

chciałbym mieć życie jak w The Simps
wpisuje sobie kod
.. od chu* pieniędzy
rucham co noc
,,,
znajdziemy wspólny język
robię co chce
wstaje kiedy chce
stresy?
jakie mordo stresy?
mój jedyny problem z milionem na koncie
to jakie założe dziś dresy

zrobiłem syf, 
wydzwaniam sprzątaczkę
płacze mi syn
z którą – nieważne
4 łazienki i 4 sypialnie
i w każdej z nich obraz wartości
ze mógłbym se za to postawić jebana chate
i nie mam już zmartwień
….
zbudowałem wille, nie odkryty nawet
ide se popływać, potem się najeść
nie ma tu umiejsca dla ciebie jak frajer
Trap Sims

złamałem tyle serc
łatwo przyszło łatwo poszło
mam przed domem nowy benz
i nie boli to nikogo
kasa z nieba tak jak deszcz
błyszczy i  świeci złoto
żyjesz tak jak chcesz
bracie, jebać cisze nocną

to pierd* jest Trap Sims
I chu* z tym , że żyję tym tylko w mojej małej wyobraźni
weź pość bit aż rozjebie głośnik
aż zaczną dzwonić po pały
wódki- nie bój się o nią! – na pewno wystarczy
Pierd* to wszytko i się napij
Niech twoje życie to Trap Sims

Złamałem tyle serc
dziś to nie ważne jak widzę Cię
dziś to nie ważne jak widzę Cię
robię ten papier na wille, nie chleb
i chociaż nie kupię tej willi to ważne że mam taki cel
bo w każdym mieście chce mieć apartament
za ciężką pracę, a nie chachment to Trap Sims
Moje dzieciak dostaną wszytko, zobaczysz
Ale to nie znaczy, ze dostana wszytko na tacy
Ogarnę swoje życie będzie wszytko na cacy
Chce tej jedynej a nie widać wszystko na szmaty



Rozumiesz mnie?
wrzucam klapki nastopy
biorę hajs na topy
i w iphonie pisze nowy tekst
Byku świeci słońce, to jest dobry dzień
Byku pare razy grałem w Simsy
Wrzucałem ludzi do basenu zbierając im jebane drabinki
Może byłem złym dzieciakiem
a może wiedziałem ze ludzie to dziwki
dlaczego ludzie to dziwki?
tylu luzi  mnie zawiodło, zrobiłbym tak tez dziś
dajcie mi zrobić hajsy
szczęście ogarnę sobie sam
to jest Trap Sims
Byku, byku to jest trap Sims
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