Bleiz, W Ciepłych Butach (ft. Człowień, Cywinsky,
Zwrotka 1. Bleiz
W kominku drewno, ładunek do pełna,
Na kasecie Tupac, strategia niedzielna,
Palec na pilocie, okno na świat,
Albo żyć marzeniami, albo działać brat,
Ciepłe bambosze i gorąca herbata,
Kupię domek na Key West'cie, snuję plany na lata,
Nie do zatrzymania, gonię tam gdzie upał,
Lepsze piwo w tropikach, niż zimna lufa,
Słuchaj słońca, większy luz jak Snoop,
Bo życie do końca, a nie pusty wór,
Kur domowy, może lubisz tak,
Pierzynka, obiadek i do śmierci wack,
Wspak, co wypada, własne zasady,
Wy niedzielne spacery, my niedzielne wypady,
Laby mniej, ale intensywność,
Umrę w Kalifornii, albo zwiedzę wszystko,
Ref. Bleiz, Człowień (x8)
W ciepłych butach, albo w ciepłych krajach
Zwrotka 2. Człowień
Chodzę w ciepłych butach, wolę w kraju ciepło,
Wolisz gniew jak Wu-Tang, czy gniew jak Eldo,
Chcą czas na upał, wziąć zimną ręką,
Albo rząd kurdupla, albo prawy sektor,
Wyjebany z butów, Człowień leci,
Miejsce zrzutu, Kalifornia - Szczecin,
Miejsce kultu, jest jak zwrotka siedzi,
Nie dyskutuj szczurku, kiedy Dzieciak skręcił,
Urodzony mentalnie nad Morzem Śródziemnym,
Krewetki, palmy, za kółkiem przebiegły,
Kocham Italię jakby miała talię,
I ruszała dupą jak dajemy freestyle,
Jebać życie na kredycie jak Jędker,
Platyna na płycie, chcę platynę w łazience,
Dziewczyno przy skręcie,
Zdejmij kombinezon, włóż przewiewną sukienkę!
Bridge Cywinsky
Odkręcam najlepszy mood,
Czuję się schludnie jak chuj,
Mam czas, jest przed południem,
Bryza miejska, szeregi ludne, (Oh! Yeah!)
Dziś najlepszy jest ton, ey!
Zwrotka 3. Bleiz
Debety na koncie, ale grube wspomnienia,
Żadne Timberlandy, tylko trampki, Siemasz!
W genach czytaj, przekazany szwędacz,
Ona krótka kiecka, żadna gruba kreska,
Się wyjeżdża, a nie gada o ZUSie,
Młodzi emeryci, zawsze w ciepłym bucie,
Skuter jak Procent na wojażach w Azji #Halik,
Krótkie spodnie, a nie przewiązany szalik,
Się nie martw, hajs rzecz nabyta,

Dzisiaj lepsza butla, kiedyś miód i lipa,
Łycha, HA HA-HA-HA Łycha,
Czasem pot na skroni jak moneta nie styka,
Wiozę się po falach #Grom z Raju,
Wjazd na Hulka Hogana, albo miękki fallus,
Kolorowe butle, to nie Maybach Music,
To Grill-Funk 2, nie ma co sie mulić!
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