
PlanBe, Bling Bling (feat. Sir Mich)
Czuję się dziś jak szef
Święcę jak Disneyland
Świeże jak internet
Ja wszystko wiem
Baggy Jeans jak 50 Cent
To XXL od MISBHV
Mam inny cel lecz śliczny face i nie, nie czuję winny się
Trzy lata wstecz naiwny leszcz a dziś zakładam firmę Be
Przedsiębiorca (przedsiębiorca)

Przed trzydziestką chcę leżeć w dolcach
Przeleżeć życie, chcę leżeć w sortach
Na mojej wyspie jak Majorka
Gdziekolwiek jestem mam tam kontakt
Chcę mieć w każdym kraju konta
Koniec kropka
Kto chce dostać?

Perły na mnie
Kamery na mnie światła na mnie
Trunki dla mnie
Gruby balet , a potem leżę w dużej wannie
Dużo zmartwień ale tak szczerze się nie martwię
Kamienie twarde, ciężkie tak , że aż się garbię

A ja
A ja na szyi mam Bling Bling
Czyli naszyjnik
Stylowy jak flamingi
Na palcach ringi
Telefon robi ring ring
Jak motorynki
Ona robi malinki
Pachnie jak mandarynki

A ja
A ja na szyi mam Bling Bling
Czyli naszyjnik
Stylowy jak flamingi
Na palcach ringi
Telefon robi ring ring
Jak motorynki
Ona robi malinki
Pachnie jak mandarynki

Co mam na szyi?
Świeci się bardziej niż słońce na Santo Rini
Na uszach []
Wielkie diamenty więc nie słyszę Twej opinii
Nie tracę ani chwili
Chcę spacer w wielkiej willi
Ktoś kto stawia krzyżyk na mnie na pewno się myli (myli)
Wiedzą co potrafię , mam w tym rapie masę skilli (Skilli)
Ten koc na kanapie to Versace a nie Lil
Na łapie chcę mieć mini mam pod kolor []

Nie chcę udawać więcej normalnego typa
Ile zarabiam mówić kiedy ktoś zapyta
Chcę się dorabiać i to często pokazywać
By udowdniać , że w życiu można wygrywać
A ja
A ja na szyi mam Bling Bling
Czyli naszyjnik
Stylowy jak flamingi



Na palcach ringi
Telefon robi ring ring
Jak motorynki
Ona robi malinki
Pachnie jak mandarynki

A ja
A ja na szyi mam Bling Bling
Czyli naszyjnik
Stylowy jak flamingi
Na palcach ringi
Telefon robi ring ring
Jak motorynki
Ona robi malinki
Pachnie jak mandarynki
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