
Wzgórze Ya-Pa 3, Dobrze 
Ref. 
Dobrze że tak się stało 
Jestem teraz tutaj z ekipą całą 
Dużo różnych spraw 
Jakoś przetrwać się udało 
WYP3 to nie takie proste 
Jakby się zdawało 
Trzymać się razem chociaż nieraz są zgrzyty 
Zawsze się znajdą wiesz o co chodzi 
Można czasem się wkurwić 
Nikt nie jest znakomity ani doskonały 
Nie ma takiej możliwości 
Alkoholowe bale mówi to coś ci 
Nerwy wystawione na próbę wytrzymałości 
Wolę relaks browar otwierać 
Nie myśleć o problemach 
Pozytywny klimat wybierać 
Wspomnieć o tym co było 
I tym co jest teraz 
Żyć pełnią życia nie powoli umierać 
Jest czas na odmulenie i czas żeby zaszaleć 
Cel wieczoru znaleźć zrealizować plany 
Załatwić co potrzeba to już znany motyw 
Tak jak historia dziesięciu złotych 
Nocne akcje w plenerze wybuchowe jak trotyl 
Z największą siła zawsze w piątki i soboty 
Pamiętaj o tym trzeba wykorzystać szanse 
Zrobić wszystko po swojemu pierdolić niuanse 
Dążyć do tego żeby się udało 
Wtedy możesz powiedzieć dobrze że tak się stało 
Ref. x2 
Dobrze że tak się stało 
Jestem teraz tutaj z ekipą całą 
Dużo różnych spraw 
Jakoś przetrwać się udało 
WYP3 to nie takie proste 
Jakby się zdawało 
Dobrze stało się moje oko to widziało 
Dobrze trzech ludzi w 93 się zakumało 
Zarzuć problemy jak wełniany sweter gryzie ciało 
Przekonany jestem że się opłacało 
Każdy dzień po swojemu układam 
Ile razy upadam z własnym sumieniem 
To zgadzam nie przegrywa WYP3 force 
Stop hip hop sztorc perfekt kombinacja 
Ktoś zdzwoni piątki z ręki 
Czas uff nie będzie prędki 
Spawara na hasz bo będzie miękki 
Dzięki codzienne kroki radość 
Życia udręki 
Tym co z nami współpracują wielkie dzięki 
2000 powrót z koncertami jak z tsunami 
Klasyka trzech nawija jeden za gramofonami 
Koncertowe zwycięstwa a później migrena 
WYP3 w klubach na arenach 
WYP3 wytagowywane na murach 
Będę to robił choć nie jest na to koniunktura 
Nie dla mnie platyna i królewska purpura 
Miejskie brudne boogie i w klimacie funkie 
Na zawsze skreczing cięcie dobry sample i 
A za fakt z dysk konkurencją stracę dystans 
Do usłyszenia do usłyszenia dzieciaki 
Ref. x2 
Dobrze że tak się stało 



Jestem teraz tutaj z ekipą całą 
Dużo różnych spraw 
Jakoś przetrwać się udało 
WYP3 to nie takie proste 
Jakby się zdawało 
100 procent hip hop życie nam zaserwowało 
Dobrze że tak się stało bo tak się stało 
Tysiące skrętów dla nas jeszcze jest za mało 
Dobrze że tak się stało bo tak się stało 
To rap dla świata w którym żyć nam się udało 
Dobrze że tak się stało bo tak się stało 
Przez cały czas hałasu zabić się nie dało 
Dobrze że tak się stało bo tak się stało 
Dobrze że powstały teraz nagrywki czwarte 
Dla mnie są ważne nawet jak dla kogoś nic nie warte 
Nadchodzi DJ i już stanowimy kwartet 
Tak się stało moje słowa są poparte 
Ref. x2 
Dobrze że tak się stało 
Jestem teraz tutaj z ekipą całą 
Dużo różnych spraw 
Jakoś przetrwać się udało 
WYP3 to nie takie proste 
Jakby się zdawało
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