
White 2115, Broly
To młody White
To młody White
To młody
To młody White
To młody White
Gang, gang, gang, gang 

Nienawidzę pytań typu co sądzę o kimś tam
Jak im powiem prawdę, no to będę beef miał
Żaden z nich nawet nie wie co to dystans
A ja wiem – 50 kalibra
Nie szukaj na winklach, ani na winylach
Bo jestem na linkach albo czerwonych dywanach
Nie po to żebym błyszczał, żebyś tu rozkminiał
Jakim cudem tu wpuścili na solony chama
Całe moje życie to jest pierd* freestyle
Nie pamiętam kiedy byku byłem na czas
Chcesz to się spytaj: Jarka, Agaty, Szymana, Solara – potwierdzą na bank!
W ogóle mam w kutasie hajs
Nie będzie to nie
Zrobiłem to żeby mieć fun
Jak wszystko uda się nam, to w końcu odpocznę i minie mi stres

Mam 24 rata, furę za pół bani
Konto duże, ale cool na nim
Mam nowa bluzę, mam nowych kumpli
Mam paru wrogów, ale chuj na nich

Zimna noc, szybkie auta
Duża stajnia, a w niej dużo koni
Nie lubię pytań
- wie pan dlaczego zatrzymanie?
Tak, bo ci dałem dogonić

Mam zielone włosy tak jak Joker albo Broly
I w sumie zgadza się to trochę
Bo w mojej roli chciałby być co drugi chłopiec
Bo widza hajs, bo widzą uśmiech, bo lubią nas, bo widzą sukces
Ale nie widza jak to boli
Młody Broly – jestem wkurwiony w chuj!
Broly – zielone włosy
Broly, bo nie mam dosyć 
Broly tak dużo mocy 
Broly  Spójrz mi na oczy, 
Broly, Znienawidzony Broly

Bawi mnie to oburzenie
Kiedy przeklinam na scenie
Kiedy przeklinam ciągle
Maja dość mnie
W końcu to młodość jest
Na spokojnie kiedyś z tego wyrosnę
Ale nie dziś
No chyba ty!
Ale nie dziś
No chyba ty!
Nie wiem co chcą ode mnie, ale na pewno nie w pysk
Chcą mój drip
W mojej krwi non stop thc oraz drink
Blok mnie pamięta, czy pamiętać będziesz mnie ty?

Mam zielone włosy tak jak Joker albo Broly
I w sumie zgadza się to trochę
Bo w mojej roli chciałby być co drugi chłopiec



Bo widza hajs, bo widzą uśmiech, bo lubią nas, bo widzą sukces
Ale nie widza jak to boli
Młody Broly – jestem wkurwiony w chuj!
Broly – zielone włosy
Broly, bo nie mam dosyć 
Broly tak dużo mocy 
Broly  Spójrz mi na oczy, 
Broly, Znienawidzony Broly
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