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Tibian  Piosenka o tibii
1.	Poranek 8 rano, nie mog&amp;#281;, spa&amp;#263; bo musz&amp;#281; gra&amp;#263;.  Na chat&amp;#281; z kolegami pohandlowa&amp;#263; uhami, rozprawi&amp;#263; si&amp;#281; z Perkami. Trudny dzie&amp;#324; Tibijczyka czeka. Mama na tibie narzeka, krzes&amp;#322;o po lewej stronie, w razie czego tibie krzes&amp;#322;em obronie, cia&amp;#322;em zas&amp;#322;onie. 5 godzina oczy bol&amp;#261; wyloguje si&amp;#281; jak koledzy pozwol&amp;#261;, trzeba si&amp;#281; wykaza&amp;#263; siln&amp;#261; wol&amp;#261;. Level  i skille bi&amp;#263;, 10 godzin na kompie to naprawd&amp;#281; nic, bo jestem wyhartowany, nagrany. Jestem Tibijczyk pojebany, laski odstawiam na drugi plan bo dziewczyn&amp;#281; w tibii mam. eee W pi&amp;#322;k&amp;#281; pogra&amp;#263; nie, bo czas marnuje si&amp;#281;. Po co mi koledzy w szkole, same ksi&amp;#261;&amp;#380;kowe mole, mam przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; na Metcherze, sojusznik&amp;oacute;w na Metcherze. You
Ref. Kiedy czas mam to gram, a czas ci&amp;#261;gle mam, wiec b&amp;#281;d&amp;#281; gra&amp;#322; ile si&amp;#322; w komputerze. Mam ambicje wysok&amp;#261;, jak&amp;#380;e chc&amp;#281; mie&amp;#263; level nr 100 gra&amp;#263; gra&amp;#263; -  to jest motto. Jak by tego by&amp;#322;o ma&amp;#322;o ta tibie miliony si&amp;#281; wydawa&amp;#322;o. Tak, plus itemy nie &amp;#380;artuj&amp;#281; brak &amp;#347;ciemy. Wol&amp;#281; od poniedzia&amp;#322;ku do soboty, bo w niedziele na kompach ustawiam boty.
2.	Wszyscy koledzy ze wszystkich stron, tibia to nasz wsp&amp;oacute;lny dom. Po co mi mama, po co mi tata, przecie&amp;#380; w tibii mam brata. Tibia wychowuje nas na wojownik&amp;oacute;w &amp;#380;ycia, ulicznych PKr&amp;oacute;w, tibijskich haker&amp;oacute;w. &amp;#379;ycie w tibii ma dwie strony. Wbijasz level jeste&amp;#347; zadowolony. Ubije  ci&amp;#281; jakich gn&amp;oacute;j, ka&amp;#380;dy PKer to chuj. Wyrobie skile i b&amp;#281;dzie m&amp;oacute;j. Tibia dla ludzi z charakterem. Nie grasz  jeste&amp;#347; kolego zerem. Sram na komunikaty w TVNie. Mseachero nadaje na antenie. Najlepszy gracz na tibijskiej arenie. Polacy ludzie z zasadami: nie jeste&amp;#347;my thiefami i Spamerami. Nie gadamy z Brazylijczykami. Polacy nr one cwaniakami. Tak.., mi&amp;#281;dzy nami: brzydzimy si&amp;#281; Brazylijczykami, a nie jeste&amp;#347;my rasistami.
Ref. Kiedy czas mam to gram, a czas ci&amp;#261;gle mam, wiec b&amp;#281;d&amp;#281; gra&amp;#322; ile si&amp;#322; w komputerze. Mam ambicje wysok&amp;#261;, jak&amp;#380;e chc&amp;#281; mie&amp;#263; level nr 100 gra&amp;#263; gra&amp;#263; -  to jest motto. Jak by tego by&amp;#322;o ma&amp;#322;o ta tibie miliony si&amp;#281; wydawa&amp;#322;o. Tak, plus itemy nie &amp;#380;artuj&amp;#281; brak &amp;#347;ciemy. Wol&amp;#281; od poniedzia&amp;#322;ku do soboty, bo w niedziele na kompach ustawiam boty.
3.	Tylko w tibii do zrealizowania, szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy tylko w czasie expowania, skilli trenowania, magic levelu nabijania. Gdy jestem w szkole odliczam czas do grania, ca&amp;#322;y backpack postaci do sprzedania. Na ALEGRO domena handlowania postaciami i uhami, itemami. Wszystko warto&amp;#347;&amp;#263; ma jak w realu. Doszed&amp;#322;em do wszystkiego poma&amp;#322;u: 30., 50., 112. PKowa&amp;#322;em teraz 16. ale chuj &amp;#347;wiat tibii jest m&amp;oacute;j. Mseachero na Metcherze, atlice Metcherze tylko na Premieniegierze paladyni i rycerze. Do wybory do koloru, gdy gram w tibie nic nie psuje mi humoru. Tibia uczy mnie jak grac w Realu: doj&amp;#347;&amp;#263; do wszystkiego poma&amp;#322;u. Mseachero w piosence o tibii strza&amp;#322;eczka zioooom tak you.
Ref. Kiedy czas mam to gram, a czas ci&amp;#261;gle mam, wiec b&amp;#281;d&amp;#281; gra&amp;#322; ile si&amp;#322; w komputerze. Mam ambicje wysok&amp;#261;, jak&amp;#380;e chc&amp;#281; mie&amp;#263; level nr 100 gra&amp;#263; gra&amp;#263; -  to jest motto. Jak by tego by&amp;#322;o ma&amp;#322;o ta tibie miliony si&amp;#281; wydawa&amp;#322;o. Tak, plus itemy nie &amp;#380;artuj&amp;#281; brak &amp;#347;ciemy. Wol&amp;#281; od poniedzia&amp;#322;ku do soboty.
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