
Wzgórze Ya-Pa 3, Awantura
WYP3 Borixon Wojtas tak 
W ostatecznej chwili dobrej rady posłuchasz 
Jak jest wina bywa i skrucha 
Jebać fałsze i szepty do ucha 
Nie masz hajsu to [] 
Jak nie masz to buchasz 
Sam samego siebie nie oszukasz 
Znam już tą historię to mi ją teraz ukaż 
Gówno i tak z czasem wypłynie na powierzchnię 
Uważaj na tą sugestię widziałeś Wojtyna 
To się skrada bezszelestnie 
Dobrze wiesz o tym 
Borixon Wojtas dobrze zna tą kwestię 
Co wyszło na jaw i co wyjdzie jeszcze 
Czy wtedy zaleje ciebie zimny pot i dreszcze 
By poznać prawdę nauczki na błędach 
Odbite na psychice albo na zębach 
Zależnie od tego w jakich kręgach się obracasz 
Wyniosłeś coś z tego 
Wychodzisz na prostą czy się staczasz 
Nie chcę żeby kłamstw stało się moim sąsiadem 
Teraz mądry po szkodzie no to da sobie radę 
Spójrz na świat to zobaczysz to Wojtyna 
Wszystko już widać w tych zakłamanych minach 
Zginą jak ścięta roślina 
Mają na to odwagę 
Przy tej historii zachowamy rozwagę 
Przy tej historii zachowamy rozwagę 
Ref. x2 
Stajesz na głowie by naprawić co się stało 
Awantura tego uniknąć się nie dało 
Bezsilność jest w tobie największym wkurwieniem 
Borixon zmienisz to nie ja też nie zmienię 
Uwagi korekty szepty za plecami 
Zawsze się znajdzie taki co kłamie 
Po co z życia robić pajacowanie 
Ogólnie zaobserwowane tego nie schowasz 
Każdy rozkmini komu pracuje głowa 
Nie spieprzy okazji żeby zaczynać od nowa 
Tak to słowa które sprawdzają się nieraz 
Borixon Wojtas na fonii teraz 
20 dwa zera szczera wypowiedź 
Nie wiesz o co chodzi to weź się kurwa dowiedz 
W życiu jeszcze nie jednej rzeczy się nauczysz 
Nieraz się pogodzisz nieraz się pokłócisz 
Rozweselisz nieraz zasmucisz 
Jak odejdziesz to powrócisz 
Powrócisz chłopakami nieraz skruszysz 
Na karuzeli szybko płyną lata 
Drugie słowo się splata 
Stajesz na głowie by naprawić co się stało 
Awantura tego uniknąć się nie dało 
Z kłamstwem prawie zawsze w parze idą konsekwencje 
Uważaj na nie bywają niebezpieczne 
Problemy odwieczne tego się nie zmieni 
Kłamstwo musi być żeby prawdę docenić 
Przekonasz się nie raz na własnej osobie 
Jakie to uczucie kiedy zawodzi człowiek 
Bezsilność jest w tobie największym wkurwieniem 
Borixon zmienisz to nie ja też nie zmienię 
Ref. x2 
Stajesz na głowie by naprawić co się stało 
Awantura tego uniknąć się nie dało 
Bezsilność jest w tobie największym wkurwieniem 
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