
ZBUKU / OLEE, Wszyscy Mówią Jak Mam Żyć
Proszę ci typie
Nie dawaj mi rad (nie)
Wymieniasz ziomów
Ja mam jeden skład(skład)
Nie marzy mi się maybach
Robię to siano dla córy i syna
Bo zrobię tu kiedyś córę i syna
I zarobię dla nich na rymach
Znów moje studio zatopione w dymie
Mówią narkotynach, a to parę roślinek
A na pierwszym miejscu mam zawsze rodzinę
Wiec nie próbuj tu nawet kuro zaczynać
Bo wezmę maczetę, cię skrócę o szyję!
Choć pani w szkole mówiła że skończę źle 
Że te przekleństwa mi nigdy nie dadzą na chleb
W najlepszym wypatku to może czeka mnie zlew
Chciała mnie tym doprowadzić do łez
Ale chłopaki nie płaczą więc wiesz
Chciałem tej suc* pokazać tu też że taki ziomek jak ja zrobi cesh 
Na tym co kocha nie na tym co chcesz 
Teraz pacz suko jak zamykam grę
Nigdy mi nie mów kim będe lub nie ja konsekwentnie osiągnę swój cel
latam po bicie jak NBA 
Hejterzy sami naciskają play 
Wszyscy mówia jak mam żyć (żyj)
Co jest dobre dla mnie
Ty pewnie bys chciał mną być bo wiem że nie skoncze na dnie
Unosze się ponad syf (syf)
Wiem co dobre dla mnie
I nie chciałbym tobą być bo wiem że nie skończę na dnie
Wszyscy mówia jak mam żyć (żyj)
Co jest dobre dla mnie
Ty pewnie bys chciał mną być bo wiem że nie skoncze na dnie
Unosze się ponad syf (syf)
Wiem co dobre dla mnie
I nie chciałbym tobą być bo wiem że nie skończę na dnie
Wszyscy mówia mi jak mma żyć wszyscy mówia mi co mam robić
Wszyscy mówią mi gdzie mam iść mordo nie mam do tego głowy
Mówisz do mnie ze co?
Wbijam w te twoje głupoty 
Ty mówisz do mnie że kto (kto?kto?)
Weź gdzie indziej te ploty na mój temat
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