
Zipera, To o tym 
To o tym &amp;#380;e ten 
Co nie ma 
To docenia to co ma 
O tym &amp;#380;e sen zast&amp;#281;puje dzi&amp;#347; marzenia 
Czasu nie ma na pierdo&amp;#322;y wyrzeczenia 
Pozna&amp;#324; go&amp;#322;y same do&amp;#322;y wci&amp;#261;&amp;#380; pod g&amp;oacute;re 
Zapierdala bo brakuje 
Poszanowanie nie znami w chuja granie 
Wykonanie tego co si&amp;#281; op&amp;#322;aca 
To obraca i zawraca skraca 
Droge w pewnym stylu wraca 
Biedny zjada bogatych to tak jak praca 
Biedny cz&amp;#322;owiek zapierdala i orze jak mo&amp;#380;e 
Bogatemu si&amp;#281; przelewa lecz mu nie pomo&amp;#380;e 
Biedny krzyczy o m&amp;oacute;j Bo&amp;#380;e gorzej by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e 
W nocy czci&amp;#261; g&amp;#322;odne oczy jak ostre no&amp;#380;e 
Moje przekonanie o tym m&amp;oacute;wi to nagranie 
Za dobra materialne cz&amp;#322;owiek jest zabi&amp;#263; w stanie 
Ja ciebie tak nie zranie bo wybra&amp;#322;em droge inn&amp;#261; 
Pozdrawiam forme lekcji kt&amp;oacute;ra zawsze b&amp;#281;dzie siln&amp;#261; 
Oczyszczanie biedy walka z robactwem z bractwem 
Si&amp;#322;y i honoru w spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwie wiele spor&amp;oacute;w 
Na forum wolno&amp;#347;ci s&amp;#322;owa odizolowane &amp;#347;wiat bogactwa od biedoty 
Zobacz marmurowe p&amp;#322;oty przychuchane kozackie gabloty 
Walone na zachodzie sprzedawane na wschodzie skup 
Bieda jeszcze bardziej wzrasta na wsch&amp;oacute;d 
Lud ojebanych przez komune ca&amp;#322;y ten smr&amp;oacute;d 
Patriotyczne has&amp;#322;a co jest muzyka zgas&amp;#322;a 
Ta ta ta ta ta ta 
Kombinuj&amp;#261;c jak co&amp;#347; zmieni&amp;#263; 
Twardo na ziemi stoi co si&amp;#281; &amp;#380;eni 
Co&amp;#347; si&amp;#281; kupi boi si&amp;#281; bo je&amp;#347;li nie jest g&amp;#322;upi 
Raz zarobi raz si&amp;#281; zwr&amp;oacute;ci 
To nie hobby to si&amp;#281; nudzi 
Dla tych ludzi w tym zawodzie 
To jest walka z bezrobociem 
Jak sobie po&amp;#347;cielesz tak si&amp;#281; wy&amp;#347;pisz 
Najlepiej gdy pomy&amp;#347;lisz o tym ju&amp;#380; dzi&amp;#347; 
Lepsze to ni&amp;#380; kiwa&amp;#263; palcem w nudzie 
Uwierzysz jak z faktem dokonanym si&amp;#281; zderzysz 
Zarobi&amp;#263; ci nie dadz&amp;#261; 
A krocie p&amp;#322;aci&amp;#263; karz&amp;#261; 
Pretensje jeszcze maj&amp;#261; 
Do tych co rade daj&amp;#261; 
Czepiaj&amp;#261; cie zmuszaj&amp;#261; 
Cie by&amp;#347; wypru&amp;#322; sobie &amp;#380;y&amp;#322;y 
Dlatego pije zdr&amp;oacute;wko tych co wierz&amp;#261; w swoje si&amp;#322;y 
Ludzi od siebie oddziela gruby mur jak twierdza 
Po jednej stronie przepych po drugiej stronie n&amp;#281;dza 
Dla ludzko&amp;#347;ci pieni&amp;#261;dz to guru 
Od ciebie zale&amp;#380;y po kt&amp;oacute;rej stronie znajdziesz si&amp;#281; muru 
Pranie brudnych pieni&amp;#281;dzy kalkulowanie 
Numer&amp;oacute;w wiele tysi&amp;#281;cy 
Biedny z biednym trzyma wi&amp;#281;zy 
Nieustannych operacji pomi&amp;#281;dzy 
Bied&amp;#261; a bogactwem 
Walka obibok&amp;oacute;w z piractwem 
Od przybytku g&amp;#322;owa nie boli 
Nachapie si&amp;#281; dopiero uspokoi 
Wiadomo wi&amp;#281;cej mie&amp;#263; woli 
Post&amp;#281;puj&amp;#261;c jak przystoi 
Mnie to nie dziwi 
Biedny ale nie &amp;#322;apczywy 
Nie ma co narzeka&amp;#263; 



Nie ma na co czeka&amp;#263; 
Trzeba dzia&amp;#322;a&amp;#263; 
I si&amp;#281; stara&amp;#263; 
Od biedy ucieka&amp;#263; 
Na drug&amp;#261; stron&amp;#281; tam gdzie bogaci 
Tylko tak uratujesz biedne siostry i braci
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