
White nigga, Haj$u
[ INTRO ]

WHITE NIGGA, Maffia

Mam taki SWAG, SWAG (x2)
(uuuu...)Kurwo, jestem bogaty
(eh...) 
Hajs, hajs, przeliczam (x2)
Na złoto (ej)
White, white (ej)
Chcesz mieć pieniądze, ale kurwa nie masz
Chcesz być mną, ale tak sie kurwa nie da

 [ PIERWSZA ZWROTKA ]

Mam tyle hajsu, moge kupić twoją starą
ruchać ją od piątku wieczora,bracie aż do czwartej rano
Mam korone, gdzie świecą się (eh) wasze jaja
Ide przed wami,a wy to możecie, mi sie kłaniać
Ide po dywanie kurwa, a on jest z diamentów kurwa
pod dywanem kurwa, dywany ludzka skóra
i moja twarz widnieje na, nominale miliona
a wasza twarz wisi za oknem (eee...) w kondonach
portwel gucci tylko na drobne,większą forse
trzymam w grażu w porshe, albo na swoim koncie
mam bóty ze skóry waszego idola i was dupy pieka bo bogaty przecież polak
mam :sygnety, kobiety, czapki, skoki i sikory
jachty, dragi, SWAG, trapy,drogie samochody 
Mam to coś, nie dowiesz sie jak to jest i to smutne
bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo urodziłeś się już gównem

 [ REFREN (x2)] 

Jestem bogaty w chuj, a ty mi to zazdrościsz
Dolar to brat mój, moje ziomki to nieniążki
Mam typie SWAG w chuj, a ty kurwa jesteś z Polski
Mam tyle hajsu, a wy to zazdrosne ciotki

 [ DRUGA ZWROTKA ]

Mam miliony dolarów, kurwo czas na zazdrość
EURO to moja żona, Funt jest tylko kochanką
Mam futro z waszych włosów na bogato, lato
Nic nowego że każdy jest przy mnie szmatą, ta
Mam wille wielkości (eee...) całego świata
drogie meble, obrazy, głowy wrogów na ścianach
Garaż w maybachach (eee...) wszywstko z diamentów
Popielniczke ze złota i złote karty lecą z petów
Mam kajdan tak wielki i drogi że, nie ogarnia tej zajebistości grawitacja (ej)
jak mówisze że dla ciebie chujstwo, to nie jest fajne
jak mówisz pracujesz dla szefa, to znaczy dla mnie
kupie człowieku wszystko, kupie (he) każdego
kupie se wechikuł i będę rzucał w ciebie ????????... do starego
Pierdolisz, bo jesteś nie kumaty, nawet kurwa nie wiesz jak zajebiście jest być bogatym

 [ REFREN (x4)]

Jestem bogaty w chuj, a ty mi to zazdrościsz
Dolar to brat mój, moje ziomki to nieniążki
Mam typie SWAG w chuj, a ty kurwa jesteś z Polski
Mam tyle hajsu, a wy to zazdrosne ciotki
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