
Bleiz, Tam Gdzie Ty (feat. Cywinsky)
Interlude / Cywinsky
She ain't got nothing to loose,
shorty just rock with me,
She aint got nothing to hide,
shorty just fuck with me!

Zwrotka 1. Bleiz
Wchodze na imprezę, mam żonę,
One chciały by coś więcej, oponent,
Chodź na stronę w mroku spojrzeń,
Mówisz mi o życiu, backhand, forehand!

I co myślałaś, znasz rap w Polsce,
Widziałaś mnie na koszu, a chcesz w swoją obręcz,
Kończę, korba, zbieram cię jak Dennis Rodman,
Nie znasz gościa? Zbieram Cię jak Jurek Owsiak,

(Damn!) Fajerwerki,
serce płonie, insta-share'ki,
Wielki zbiór, emot-ikonki uczuć,
Zamiast wnętrza, dużo pluszu,

Damo odpuść, wiesz jak jest,
Albo temat muza, albo idę coś zjeść,
Pięść lub żółw. move on move,
Nie znasz Bleiza, wrzuć na luz

Zwrotka 2. Cywinsky
I see some ladies,
I see some hoes,
I see some bad girls,
Up in this club
And now tell me why we should creep on the floor,
Go with the flow, go with the flow
(drugi raz! watch me)

Staram się byś nie wpadła bejbe,
Wpadniesz do mnie bejbe,
I choć to szkodliwa miłość,
I to duże ryzyko, Twoje słowa nie zginą,
(Mogą ożyć tylko w zaufanym gronie)

Zabiorę Cię, zabiorę Cię,
Zawsze tam gdzie Ty!
Muszę być tam (Zabiorę Cię x 2),
Zawsze tam gdzie Ty,

Już teraz wiem że noce są tylko po to,
Już teraz wiem,
By od Ciebie wracać, by od Ciebie wracać,
Nie znam słów co mają jakiś większy sens...

Zwrotka 3. Bleiz
Bo jak ktoś ma nawijać, ty tylko Bleiz,
Oczywiście, kalkulujesz się na więź,
Kalka charakteru, kalki weź, przystopuj,
Szukam sedna w środku,

To nie gra w turystę tylko dla widoków,
Żadne namaluję Cię jak chcesz,
Muzyka nie muza, nie o Tobie tekst,
Grzech to nie mieć zainteresowań młoda,



Wolisz piękna dziewczyna, czy zwykły towar,
Browar, browar, paf po stołach,
Lepiej puff-puff pass, niż wstyd na forach,
Zobacz, trzeba mieć granice bejbe,
Ja nie jestem z tych, co trzymają za lejce,
(O nie! O nie!)

Ref. Cywinsky
Więc musze być tam,
Zabiorę Cię, zabiorę Cię,
Zawsze tam gdzie Ty!
Muszę być tam (Zabiorę Cię x 2),
Zawsze tam gdzie Ty,

Już teraz wiem że noce są tylko po to,
By od Ciebie wracać, by od Ciebie wracać,
Już teraz wiem że noce są tylko po to,
By od Ciebie wracać, by od Ciebie wracać,
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