
Wzgórze Ya-Pa 3, To jeszcze nie wszystko
Skazani na to by radzić sobie w życiu samu 
Nieraz narażeni na setki problemów 
Nie pytaj czemu oni powiedzą ci to samo 
Ludzie którym na starcie nic nie dano 
Walczą z zasadzkami jakie życie oferuje 
Każdy przecież kombinuje tak jak może 
Jeden lepiej drugi gorzej 
Jeśli nic nie będziesz robił nawet Bóg ci nie pomoże 
Wszystko coraz gorzej a w polskich nowych grach 
Jak na przyszłość młodych ludzie to przechujowy znak 
Weź to pod uwagę nie lekceważ tego 
Siedząc na dupie na pewno nie zdziałasz nic dobrego 
Tak jak nie jeden którego coś w życiu uczyło 
Szanse na normalne życie przekreśliło 
Jeden na plecach prawie całe życie spędza 
Drugi się nie oszczędza a w brudnych bramach kurwa nędza 
To nie jest miasto w którym każdy słucha księdza 
Szalonego miasta musisz poznać potencjał 
WYP3 szlaki już zostały przetarte 
Wydeptane ścieżki do domu rano o czwartej 
Pamiętasz tą najebkę już chyba nie pamiętasz tamtej 
Wytarte buty od chodników i spodnie przetarte 
Ref. x2 
WYP3 to jeszcze nie wszystko 
Wojtas Borixon na życiowych schodach 
Nieraz wywracając się na przeszkodach 
Teraz do góry temat zmienny jak pogoda 
To zaczęło się dziać już chyba kilka lat temu 
Każdy prze ten okres ułożył sprawy po swojemu 
Bez pretensji co chciało życie daje mu 
Jednemu dobrze drugiemu setki problemów 
Teraz na dobre i na złe Wojtas Borixon 
Wbrew innych domysłom robimy swoje 
Nieraz upadki nieraz podboje 
WYP3 ramię w ramię stoję ramię w ramię stoję 
Koniec stresów koniec po co się dołować 
Wszystko z czasem musi się wyklarować 
Niepowodzenia na dobrą drogę skierować 
Pozytywne nastawienie zakodować w głowie 
WYP3 w trzeciej osobie 
Wojtas Borixon na życiowych schodach 
Porażki sukcesy jeszcze długa droga 
W świecie w którym rządzi nienawiść i zgoda 
Wszystko oparte na tych samych sposobach 
Wyjść z każdej sytuacji i nie szukać wroga 
Ominąć konflikty jeszcze nie raz się uda 
Radość na twarzach na stole jointy i wóda 
W ten sposób zabijana jest miejska nuda 
Musisz odreagować to normalne 
Patenty są legalnie i nielegalne 
Każdy stosuje metody indywidualne 
Ref. x4 
WYP3 to jeszcze nie wszystko 
Wojtas Borixon na życiowych schodach 
Nieraz wywracając się na przeszkodach 
Teraz do góry temat zmienny jak pogoda
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