
PlanBe, Stereo Typ (ft. Sarius)
oceniać może mnie tylko przyjaciel
bo zna mnie
wy mnie nie znacie
nic nie kumacie
i robicie se live-y
by zwiększyć se zasięg

robie te rapy na chacie
cwele tu na tych chcą robić papę
nic poza image nam kur* nie dacie
że robie se śpiewany traczek
to nic nie znaczy
zoba jak lece se na trapie

wpieprzacie sie na nieswój teren
my ledwo ponad podziemiem
jak suteren
mam brudne myśli
a czyste mam sumienie
pytasz czy pieniądz mnie nie zmienił
no w sumie nie

kolegów rzadziej tu chyba widuję
lecz dbam o relacje, bo nie jestem chu*
dziewczyna płacze, gdy nie opanuję sie
szanuje ja, póki ona szanuje się

nauczycielka stawiała uwagi za uśmiech
myślał ze sie z niej śmieje
ciągle mówiła ze ten to daleko nie pójdzie
kiedyś go spotka na glebie
teraz zarabiam parę tysi w tydzień
za uśmiech, kiedy skaczemy na scenie
tamte uwagi to sobie zachowaj na później
albo zachowaj dla siebie

nastaw se stereotypy kiedy tylko wchodzisz w to
nie oceniaj po stereotypie bo za bardzo jeszcze sie zaskoczysz ziom
 pare razy tak naiwnie sie na to nabiłem
i teraz mam schody wciąż
jak mam iś cpo trupach
wejdę se lepiej po linie
nie zawiodę moich mord

nigdy nawet tu nie śniłem, by mieć to co mam
nie mógł tego mi przewidzieć typie, żadne mag
nie mógł tego mi przewidzieć żaden tarot z kart
pracowałem tak uczciwie, ze to chcieli skraść
nigdy nawet tu nie śniłem, by mieć to co mam
nie mógł tego mi przewidzieć typie, żadne mag
nie mógł tego mi przewidzieć żaden tarot z kart
pracowałem tak uczciwie, ze to chcieli skraść

nigdy nawet tu nie śniłem, by mieć to co mam
ręce miałem sine, i na siłę jzu nie mogłem spać
śpie przy świecach , po tabletkach, myślę czy sie spalę tak
nie wiem czy to jest nadzieja na to 
czy to przed tym strach
muzyka jest moim ciałem
rozdrapuję projekt jak ranę
chcesz mi zabić szansę na amen
będziesz bał sie oczu nad ranem
ateistów nie chciałem
lece tak bosko ze traca w to wiarę 



mówili mi ze to nie jest osiągalne
ale teraz mi mówią eto nie jest na stałe 
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