
Zipera, Przeciwno
Wszystko to co dzi&amp;#347;, 
Nie jest tak pi&amp;#281;knie, 
Wszystko to co dzi&amp;#347;, 
Stanie na przeszkodzie Ci, 
W przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci Zmieni si&amp;#281;, 
W si&amp;#322;&amp;#281;, do&amp;#347;wiadczenie 
Wszystko to co dzi&amp;#347;, 
Stanie na przeszkodzie Ci, 
Nie jest tak pi&amp;#281;knie. 
Nie jest tak pi&amp;#281;knie, 
Nie jest &amp;#322;atwo, 
Nie zawsze b&amp;#281;dzie zielone &amp;#347;wiat&amp;#322;o, 
St&amp;#261;paj&amp;#261;c twardo, pod nogi patrz bo 
W parze z prawd&amp;#261; idzie k&amp;#322;amstwo, 
Nie jest tak pi&amp;#281;knie, ani lekko, 
To co si&amp;#281; liczy to netto. 
Co&amp;#347; pr&amp;oacute;buje Ci przeszkodzi&amp;#263;? Jeb to!! 
Nie ma co narzeka&amp;#263;, ka&amp;#380;demu jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko, 
Nie jest pi&amp;#281;knie, z t&amp;#261;d tyle buntu, 
Gdzie nie spojrze, brak skrup&amp;oacute;&amp;#322;&amp;oacute;w, 
Brak kompromisu pomimo trudu, 
I nie przet&amp;#322;umaczysz nie licz&amp;#261;c cudu. 
Gdy kto&amp;#347; chce co&amp;#347;, do czego&amp;#347; doj&amp;#347;&amp;#263; 
Na z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; chce los tak &amp;#380;eby&amp;#347; mia&amp;#322; do&amp;#347;&amp;#263;, 
A jakby wzi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; obr&amp;oacute;ci&amp;#263; przeciwno&amp;#347;ci&amp;#261; w si&amp;#322;&amp;#281;, 
Tyle ile by&amp;#322;o pomy&amp;#322;ek to ca&amp;#322;y wysi&amp;#322;ek i trud, 
Zabije g&amp;#322;&amp;oacute;d i ch&amp;#322;&amp;oacute;d, kto zrobi&amp;#322; co m&amp;oacute;g&amp;#322;, 
Ten zas&amp;#322;u&amp;#380;y&amp;#322;, przeszkody zburzy&amp;#322;. 
Gdy los mu &amp;#378;le wr&amp;oacute;&amp;#380;y&amp;#322;, si&amp;#281; wkurzy&amp;#322; i ruszy&amp;#322;, 
bo gdy w g&amp;#322;&amp;#281;bi duszy zale&amp;#380;y, 
to wierzy &amp;#380;e z czym si&amp;#281; nie zderzy 
zwyci&amp;#281;&amp;#380;y bo prze&amp;#380;y&amp;#322; 
Nie jedno to sedno, 
Powiem to, wiem bo tu nie &amp;#347;ci&amp;#281;to, 
to pi&amp;#281;tno, pucz i momento, odci&amp;#347;ni&amp;#281;to 
&amp;#380;eby nie wymi&amp;#281;kn&amp;#261;&amp;#322;, wzmacnia&amp;#322; sw&amp;oacute;j op&amp;oacute;r, 
&amp;#347;wiat jak kat, los jest jak top&amp;oacute;r, 
na og&amp;oacute;&amp;#322; i tak nie ma odwrotu, 
a fakt jest faktem, 
&amp;#380;ycie twarde idzie w parze z hartem, 
a nie z fartem, 
nic nie jest tu warte, kszta&amp;#322;tuj charakter, 
bo &amp;#380;ycie [&amp;#380;ycie], na przeszkodach jest oparte. 
[Ka&amp;#380;demu jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko, to nie jest &amp;#380;adne t&amp;#322;umaczenie] 
ref. 
Wszystko to co dzi&amp;#347;, 
Stanie na przeszkodzie Ci, 
w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci zmieni si&amp;#281;, 
W si&amp;#322;&amp;#281;, do&amp;#347;wiadczenie [x2] 
[po francusku nie umiem =] ] 
&amp;#379;yjemy by, by znale&amp;#378;&amp;#263; &amp;#380;ycia tryb, 
I zabi&amp;#263; wstyd, i wskrzesi&amp;#263; byt, 
I odgarn&amp;#261;&amp;#263; mit, przed oczami zwid, 
kt&amp;oacute;ry tworzy zgrzyt, los zadaje rym, 
przeciwno&amp;#347;ci bit, bit bit, 
by osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; szczyt, szczyt, szczyt, 
analiza obiektywna, obrona sytuacji, 
analiza pozytywna i trudne jej reakcje, 
to Dotknij to dotknij to dotknij, 
to rozkmi&amp;#324; to rozkmi&amp;#324; to rozkmi&amp;#324; 
emocjonalnie, nie wulgarnie, 
maksymalnie, tak idealnie, 
przeciwno&amp;#347;ci losu, w &amp;#347;wiecie chaosu, 
nie licz&amp;#261; si&amp;#281; z niczym, jak g&amp;#322;os donosu, 



jak kwiat lotosu, jego fach nie zginie, 
moje s&amp;#322;owo &amp;#380;yje i nie zaginie, 
na drabinie szcz&amp;#281;&amp;#347;cia mknie ku g&amp;oacute;rze 
a to co zburze, wam przeszkodzi, 
jak powodzi, tak p&amp;oacute;jdzie g&amp;#322;adko, 
tak z moro gadk&amp;#261;, nie &amp;#380;adn&amp;#261; k&amp;#322;adk&amp;#261;, 
bo w &amp;#380;yciu los, niespodzianki stwarza, 
albo si&amp;#281; dajesz uderza&amp;#263;, albo uwarzasz, 
Buja&amp;#263; to si&amp;#281; b&amp;#281;dziesz dopiero w ob&amp;#322;okach, 
Gdy w&amp;#322;asnymi r&amp;#281;koma zdob&amp;#281;dziesz pokarm, 
Przede wszystkim nakarm bliskich, 
Nie upadnij nisko, daj z siebie wszystko, 
Kumasz akcj&amp;#281;?? To jeste&amp;#347; blisko. 
Wi&amp;#281;c b&amp;#261;d&amp;#378; ostro&amp;#380;ny, Polacy zgodni, 
Niespokojny ocean potworny, 
jak &amp;#347;wiat podwodny, w kt&amp;oacute;rym ci&amp;#347;nienie m&amp;oacute;zg rozsadza, 
wi&amp;#281;c sied&amp;#378; tam gdzie jeste&amp;#347; i nie przeszkadzaj, 
Nie rozpaczaj, nie obarczaj innych za to, 
Nie wytaczaj winnych stratom, 
B&amp;#261;d&amp;#378; zawsze wierny swoim postulatom, 
Ukryte grzechy owini&amp;#281;te szat&amp;#261; 
ref. 
Wszystko to co dzi&amp;#347;, 
Stanie na przeszkodzie Ci, 
w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci zmieni si&amp;#281;, 
W si&amp;#322;&amp;#281;, do&amp;#347;wiadczenie [x2]
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