
Zipera, Tak musi by
Ten kawa&amp;#322; pogr&amp;#261;&amp;#380;ony w smutku 
Pos&amp;#322;uchaj tego skutku 
&amp;#379;ycia zebrane prawdy 
Do&amp;#347;wiadczenia prze&amp;#380;ycia 
Ja sam 
Nie jestem wzorcem do na&amp;#347;ladowania 
Co by&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie 
Narkotyki z m&amp;oacute;zgu pranie 
Niejedna m&amp;#322;oda dusza na tym przestanie 
Za daleki ledwo dojrza&amp;#322; ju&amp;#380; ma straty 
Dobre gadanie z&amp;#322;e mniemanie 
Ma&amp;#322;olaty na rejonie po czterna&amp;#347;cie lat 
Wybieraj&amp;#261; jaranie 
Raz samar wyrywanie 
Dwa &amp;#380;eby mie&amp;#263; na g&amp;oacute;wno hajs 
To wszystko kurwa szajs 
A &amp;#380;ycie trwa 
W domu bida n&amp;#281;dza 
On na ulicy m&amp;#322;odo&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;ycia sp&amp;#281;dza 
On si&amp;#281; nie opierdala nie oszcz&amp;#281;dza 
Za nic ch&amp;#322;opak nie zna wszelkich granic 
Bo nie ma nic 
Dlaczego 
Dlatego za grosz poczucia winy 
Nie ma wobec siebie samego 
Tak sie ma tak 
Nie lekcewa&amp;#380; tego 
Ta Zipera 
Tak musi by&amp;#263; 
Otw&amp;oacute;rz oczy przejrzyj &amp;#347;wiat 
Poniewa&amp;#380; sprawiedliwo&amp;#347;ci w nim brak 
Ref. G&amp;oacute;wniane podej&amp;#347;cie niewarte ani grosz 
Kto&amp;#347; poda ci r&amp;#281;ke o nic wi&amp;#281;cej nie pro&amp;#347; 
To kwestia przetrwania w &amp;#347;wiecie zwanym pod&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; 
Wi&amp;#281;c musze podj&amp;#261;&amp;#263; decyzje s&amp;#322;uszn&amp;#261; 
I obserwowa&amp;#263; &amp;#347;wiat z tego samego punktu 
W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak [ta] w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak [ta] 
A&amp;#380; do skutku x2 
Zainfekowani chaosem miast zameldowani 
W &amp;#347;r&amp;oacute;d warstw spo&amp;#322;ecznych klas 
Wtopiony w rzeczywisty obraz k&amp;#322;amstw 
&amp;#346;piesz si&amp;#281; powoli nie wszystko naraz 
Skarz grabe ka&amp;#380;dy z&amp;#322;apa&amp;#322;by za ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zaraz 
Gdyby m&amp;oacute;g&amp;#322; 
A ja wed&amp;#322;ug w&amp;#322;asnym formom 
Zipera normom 
Zbierasz nie zbieram wybuch korbom 
Starcia z obc&amp;#261; psychik&amp;#261; 
Kierowa&amp;#263; si&amp;#281; statystyk&amp;#261; 
Nie dla mnie 
A w blokach &amp;#380;eruj&amp;#261; kanalje 
Na plastikiem bij&amp;#261;ce g&amp;oacute;wno maksymalnie 
Ocknij si&amp;#281; 
Nie pomo&amp;#380;e detoks nie 
Paranoja przemoc l&amp;#281;k 
Na zdrowiu uszczerbek 
Bez wzgl&amp;#281;du na wiek 
Czy tak musi by&amp;#263; w tym s&amp;#281;k 
Si&amp;#281;gam wzrokiem dalej 
Widze nura 
Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie na powierzchni hula 
Wymiot 
Doczeka&amp;#322; nocleg rudera dziura 
Wyrode kt&amp;oacute;ra opuszczone g&amp;#322;az 



I m&amp;#322;odo postura tak 
Ref. 
Jest co ma by&amp;#263; 
&amp;#379;y&amp;#263; trzeba 
Nie ma przebacz bo si&amp;#281; nie przelewa 
Ogrzewa mnie Ewa i ciep&amp;#322;o rodziny 
Reszta to przyczyny czy to &amp;#378;le 
Czy winny czy nie 
Wiesz nie mnie to ocenia&amp;#263; 
Wszystko to sprawa sumienia 
Bez w&amp;#261;tpienia to zmienia element zaskoczenia 
Kto to docenia 
Ten przeznaczenia si&amp;#281; nie boi 
Za chwil&amp;#261; gonisz 
Zatrzymaj si&amp;#281; pomy&amp;#347;l 
Atakujesz czy si&amp;#281; bronisz 
Co by&amp;#347; nie robi&amp;#322; 
I tak krew uronisz 
I tak ma by&amp;#263; 
Oby&amp;#347; wiedzia&amp;#322; co robisz 
Jak &amp;#380;y&amp;#263; &amp;#263;wicz licz si&amp;#281; z tym 
By&amp;#347; by&amp;#322; kim&amp;#347; 
Dzi&amp;#347; pomy&amp;#347;l co ma by&amp;#263; p&amp;oacute;&amp;#378;niej 
Bo w &amp;#380;yciu bywa r&amp;oacute;&amp;#380;nie 
Pr&amp;oacute;&amp;#380;ne dzia&amp;#322;ania 
Nies&amp;#322;uszne os&amp;#261;dy 
To zas&amp;#322;ania w&amp;#322;asne pogl&amp;#261;dy 
B&amp;#261;d&amp;#378; m&amp;#261;drym rozumiesz czy nie 
We&amp;#378; ile zdo&amp;#322;asz unie&amp;#347;&amp;#263; na swe barki 
Bo kolejne walki o miejsce w hierarchii 
Czas poka&amp;#380;e 
Jest co ma by&amp;#263; 
Tak musi by&amp;#263; 
Na razie 
Ref. 
Tanio straci&amp;#263; m&amp;#322;odo&amp;#347;&amp;#263; to b&amp;#322;&amp;#261;d 
[Tak tak musi by&amp;#263; 
&amp;#379;ycia skazy skazy 
W&amp;#322;asne drogowskazy 
W&amp;#322;asne drogowskazy 
Tak tak musi by&amp;#263;]
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