
Zipera, Wir Wydarze
Wir wydarze&amp;#324;
Bracie liczy si&amp;#281; to co si&amp;#281; oka&amp;#380;e
Nie ma miejsca dla marze&amp;#324;
Jak problem to wpadasz w nast&amp;#281;pny?
Elo by &amp;#347;wiat nie by&amp;#322; za pi&amp;#281;kny
Ma zakr&amp;#281;ty by&amp;#347; si&amp;#281; wkr&amp;#281;ci&amp;#322;
Jako nast&amp;#281;pny przeci&amp;#281;tny przechodzie&amp;#324;
Jak co dzie&amp;#324;
W chuj ogrodze&amp;#324; na drodze
W miejscu nie ustoisz ogie&amp;#324; na pod&amp;#322;odze
Terminy gonisz
Z poczuciem winy dzwonisz
Goisz ran&amp;#281; ju&amp;#380; nast&amp;#281;pna krwawi
Niejedna my&amp;#347;l wtedy si&amp;#281; poprawi
Dzi&amp;#347; to nawyk s&amp;#322;yszysz rady
Szum g&amp;#322;os&amp;oacute;w szepcze bzdet
Po&amp;#347;r&amp;oacute;d chaosu jak kret
Czekasz na kres swego losu czy ju&amp;#380; wiesz
Na czym polega by&amp;#263; cz&amp;#322;owiekiem baw si&amp;#281; dzieciak
Bo nie wiesz co ci&amp;#281; czeka kobieta z ni&amp;#261; wraz ucieka czas
Czas dop&amp;oacute;ki hajs ma si&amp;#281; przyda&amp;#263;
Jak bankomat rzygasz czy dasz rad&amp;#281;?
Plan na romans zmienia si&amp;#281; w zgag&amp;#281;
Czekasz na popraw&amp;#281; w udr&amp;#281;ce
Bierzesz spraw&amp;#281; w swoje r&amp;#281;ce
Co raz pr&amp;#281;dzej grz&amp;#281;&amp;#378;niesz w zb&amp;#281;dnej zakr&amp;#281;tce
A&amp;#380; wspomnisz wreszcie co na wst&amp;#281;pie si&amp;#281; oka&amp;#380;e
&amp;#379;e wkr&amp;#281;ci&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; ch&amp;#322;opaku
Wir wydarze&amp;#324; - co?
Wir wydarze&amp;#324; - co?
Elo, elo
Wir wydarze&amp;#324;...
Czy sprawiedliwo&amp;#347;&amp;#263; jest to balsam kt&amp;oacute;ry leczy rany?
To dla nas rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; nieprzytomne stany (stany)
Szok czy pod uwag&amp;#281; brany
Ka&amp;#380;dy w czym&amp;#347; jest dobry
Ka&amp;#380;dy szczodry
Zach&amp;#322;anne ch&amp;#322;opy dla czeka
Przepu&amp;#347;ci&amp;#263; par&amp;#281; z&amp;#322;oty pow&amp;#347;cieka
By&amp;#322; wkurwiony
Mamony
Gdzie to wszystko posz&amp;#322;o???
Wydarzenie mniej energii ponios&amp;#322;o
Gdy s&amp;#322;o&amp;#324;ce zasz&amp;#322;o
Nast&amp;#261;pi&amp;#322; chaos ha&amp;#322;as
To wszystko dla was &amp;#347;wiat wra&amp;#380;e&amp;#324;
Wir wydarze&amp;#324;
Szokuj&amp;#261;cych zdarze&amp;#324;
D&amp;#322;uga Odyseja marze&amp;#324;
Poczuj smak nara&amp;#380;e&amp;#324;
Po prostej z kt&amp;oacute;rej czas przybywa
Rozpoczyna szybki atak ofensywa
Nim rozpoczniesz b&amp;#281;dzie gryfa b&amp;#281;dzie lipa
Wir dopadnie ci&amp;#281; jak grypa
Kt&amp;oacute;r&amp;#261; z b&amp;oacute;lem witasz
W pr&amp;oacute;g szcz&amp;#281;&amp;#347;cia wtedy nie zawitasz
Us&amp;#322;yszysz chwytasz
Albo nie czaisz
Do studni my&amp;#347;l&amp;#261; si&amp;#281; nie powalisz
Zip&amp;oacute;w strofa wyra&amp;#380;a
Do s&amp;#322;uchacza beta baza
Nie potrzebna zaraza
Nie unikniona asceza zak&amp;#322;amane spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwo
My&amp;#347;li &amp;#380;eee apokalipsa to przekle&amp;#324;stwo



Nie raj
To si&amp;#281; dzieje w&amp;#322;a&amp;#347;nie teraz
Trudne czasy pusta micha
Z&amp;#322;odziejacha na zarobek czyha
To nie obraca dobrze groszem wi&amp;#281;c zdycha
To nie ubogi &amp;#347;wiat jak u mnicha
I dowiedziawszy na chwile znika
Pozdrawiam 3H
Wir wydarze&amp;#324; liryka
Wir wydarze&amp;#324;...
Wydarze&amp;#324; bieg
Ju&amp;#380; pocz&amp;#261;wszy &amp;#322;&amp;#261;czy zdarze&amp;#324; szereg
Aspekto to w&amp;#261;tek by&amp;#347; &amp;#322;adzie nie uleg&amp;#322;
Pozorny rarytas
Steruje pod obcas wstrzyma&amp;#263;
Swe natomiast
Pono Fu Koras oraz Zet I Pe
Nie wygas&amp;#322; nie wykaz si&amp;#281; przyda
Dop&amp;oacute;ki co&amp;#347; umiesz - czy&amp;#324; specjalizujesz utrzymasz
W kondycji tej p&amp;#281;ka termometr na to k&amp;#261;sek teorii
By wyrobi&amp;#263; si&amp;#281; w zakr&amp;#281;t zam&amp;#281;t
S&amp;#322;ysz&amp;#281; lament kobiety
Kto&amp;#347; nie kwapi&amp;#322; si&amp;#281; niestety
Biega po mie&amp;#347;cie dalej
Przychodzi kto&amp;#347; na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie ma&amp;#322;e
Nast&amp;#281;pne pokolenie zbuntowane nie chce nie
To chybi celny nie za nic
Bez zdrowego rozs&amp;#261;dku bez granic
&amp;#346;wiat zewn&amp;#281;trzny nic nie da pic na wod&amp;#281;
By omin&amp;#261;&amp;#263; przeszkod&amp;#281;
Rozwa&amp;#380;niej aby nie plu&amp;#263; sobie w brod&amp;#281;
Melan&amp;#380; trwa
Wykorzysta&amp;#263; m&amp;#322;ode lata jak najlepiej
Wir wydarze&amp;#324; dopadnie jego mnie i ciebie
Dok&amp;#322;adnie, dopadnie
Dok&amp;#322;adnie, dopadnie
Nie unikniesz ch&amp;#322;opak
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