
PlanBe, Nic nie szkodzi
nie liczy się nic
chcą ci zaszkodzić jak pis
masz nowa furę to nic
masz nowy numer to syf
masz dobrą niunię to bitch
masz znowu bluzę to kicz
kto to ten planbe i friz?
spotkam to napluje w pysk
posłuchałbym może ich
jak daliby płytę za free 
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kto to ten planbe i friz?
spotkam to napluje w pysk
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każdy chce zaszkodzić sobie
byle mniej zmartwień na głowie
trochę sie martwię o swoje
liczy sie co każdy powie
wiec msze sie patrzeć gdzie swoje
serio, to szczerze pierd*
w riderze mam łyche i cole
zawijam z ziomami co moje
dostałem za złote przeboje
i boje sie kiedy utonę

wielu podkłada ci nogę
patrzą jak upadasz z humorem
i to serio chore
jeżeli robisz wciąż swoje z uporem
to w każdy z nich ci pionę zbije na koniec
zajmij sie lepie już sobą
 i przestań wpierd* osobnom co robią dobrze
zamiast sie patrzyć, na kogoś oceniać jak robot
wykorzystaj ten czas by zmądrzeć
plan jest sukcesów połową 
umiar ci da wyjątkowość
nie wiem co tam o mnie wciąż w wywiadach 
poświęcam sie swoim słowom
poświęcam sie swoim ludziom
mną sie tu nigdy nie znudzą
pomogą zawsze mi dużo
ci co chcą tylko zaszkodzić mi, robić miliony
lepije niech nie klapia tak buzią
jestem zmęczony podróżą
nie krzycz mi ciągle nad cuho
jak robic muze
i ze sie zmieniłem
i ze mnie teraz nie lubią
jeśli kochają to wrócą
jeśli kochają to wrócą
serio, jeśli kochają to wrócą

nie liczy się nic
chcą ci zaszkodzić jak pis
masz nowa furę to nic
masz nowy numer to syf
masz dobrą niunię to bitch



masz znowu bluzę to kicz
kto to ten planbe i friz?
spotkam to napluje w pysk
posłuchałbym może ich
jak daliby płytę za free 
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chcą ci zaszkodzić jak pis
masz nowa furę to nic
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posłuchałbym może ich
jak daliby płytę za free 

pisze mi znajomy z liceum
nic nie mów /3x
jak chcesz mnie prosić o kwit
prosić o wbitkę na bit
nic nie mów
myślisz ze nie robię nic cwelu
nic nie rozumiem, wiec literuj
sorry lecz psze tu w złym celu
sie zapytaj meganerów
widziałeś mnie na mieście znowu
znowu nowe ciuch od labelów
znowu maja sie za bohaterów
dla mnie zawsze gość był równy zero
zapracujesz to na własny sukces
to oskarżą cie o być pionkiem
chcę mieć kiedyś domek, ładną żonkę
zamiast cąłe życie jeździć fordem
ktoś ma zawsze za to jakiś problem
krytykują mnie za to co dobre
krytykują ci za to co twoje
krytykują za niewiarygodne
nienawidzą kiedy nie masz nic
za to kochaj cie jak masz pieniądze
nic nie szkodzi nigdy nie zabłądzę
to co mam tu to dopiero zalążek
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