
florek x Giu, Białe chmury
ZWROTKA:
Biorę Ciebie mała chyba jak najdalej
Kupię Tobie róże potem apartament
Czujesz doskonale wielką siłę razem
Dam Tobie buziaka założysz korale
Nie wiem w sumie bo już zwariowałem
Ale proszę Ciebie mała zapisz mi testament
Nie wiem czy jest szósta bo tak bardzo się nachlałem
Ciągle widzę Ciebie (ej)
Czuję się spokojnie (ej)
Myślę sobie kiedy w końcu zrobię jakiś postęp
Uśmiech masz przesłodki...
Proszę, nie zapomnij
Chyba że mnie pomścisz, oprzytomnij

Ciągle pokazujesz swoją drogę
Ludzie mówią a ja więcej mogę
Z Tobą mała idę w dobrą stronę
Życie to gra więc whisky polej
A ja nie wiem kiedy powiesz ,,odejdź&quot;
Koniec świata no co Ty spowiedź
Ale planuj bo ciągle gorzej
Ale trudno nie jest najgorzej
Starania - więc myślę sobie 
Krok w przód a nie jakiś koniec
Ej mała chodź gdzieś nad dworzec
Dam buzi, pojedziemy sobie
Więc pomyśl czy chcesz zapomnieć
Przecież mamy parę dobrych chwil
Parę dobrych zmartwień
Parę dobrych dni
Więc odpływam
Chill...

REFREN:
Białe myśli piękne jak ten moment 
Białe chmury
Z nią niczego się nie boję 
Bez odwrotu
Człowiek człowiekowi wrogiem
Patrzę na świat pogrążony ogniem
Nie myślę więcej co będzie za rogiem...
Nie myślę więcej o niej zamykam oczy....
Czuję melodię
Zobacz, wszystko płonie jak pochodnie...
Zobacz jak tu wszystko płonie daj się ponieść...

ZWROTKA:
Jej niebieskie oczka...
Piękna buzia słodka...
Twoje niebieskie piękne oczka zapatrzone na mnie
Czy też wieczorami myślisz o mnie skarbie?
Pójdziemy do mnie po szkole, spełnimy marzenia
Chciałbym Cię zabrać tam gdzie kończy się przepaść (ej)
Z Tobą maleńka mam California Dream
Przy Tobie czuję się jak Jim Beam
Zdegustowany raz, później na półce porzucony
Na morzu pełnym zazdrości zatopiony
Czasem się odzywasz 
Czasem zapominasz
Czasem mnie wspominasz 
To efekt domina
Wszystko to ta chwila, otwierajmy wina w Los Santos
Chce czuć Twój dotyk co wieczór



Chce wolności przy Tobie w tym zgiełku
Chce uczucia na wieki wieków
Widzę pod szkołą jak patrzysz na mnie
Nie mogę się oprzeć i nie mogę się oprzeć
Chce zapomnieć, chce zapomnieć
Proszę daj mi zapomnieć...

REFREN:
Białe myśli piękne jak ten moment 
Białe chmury
Z nią niczego się nie boje 
Bez odwrotu
Człowiek człowiekowi wrogiem
Patrzę na świat pogrążony ogniem
Nie myślę więcej co będzie za rogiem...
Nie myślę więcej o niej zamykam oczy...
Czuję melodię
Zobacz, wszystko płonie jak pochodnie...
Zobacz jak tu wszystko płonie daj się ponieść...
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