
Zipera, Znaki czasu
Czas nieustannie p&amp;#322;ynie
I to ci&amp;#281; nie ominie
Na ka&amp;#380;dego z nas przyjdzie czas czas
Na ka&amp;#380;dego z nas tak
Na ka&amp;#380;dego z nas na ka&amp;#380;dego z nas na ka&amp;#380;dego z nas
Na ka&amp;#380;dego przyjdzie czas przyjdzie czas przyjdzie czas
Patrz&amp;#281; komu&amp;#347; w twarz go&amp;#347;cia nie poznaj&amp;#281;
Nie pope&amp;#322;nia g&amp;#322;upot wi&amp;#281;c i na tym nie przestaje
Nie b&amp;#281;d&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#322; kto jest winny a kto niewinny
Pami&amp;#281;tam 10 lat temu tak ka&amp;#380;dy by&amp;#322; inny
Inny &amp;#347;wiat inne problemy inne sceny
R&amp;oacute;&amp;#380;ne kategorie my&amp;#347;lenia
Szko&amp;#322;a dom ulica i wspomnienia
Ludzie z kt&amp;oacute;rymi mia&amp;#322;em do czynienia
Wybrali swoje drogi w &amp;#380;yciu si&amp;#281; rozeszli
Niekt&amp;oacute;rzy kl&amp;#281;sk&amp;#281; ponie&amp;#347;li po cz&amp;#281;&amp;#347;ci
Niekt&amp;oacute;rzy wszystko znie&amp;#347;li po cz&amp;#281;&amp;#347;ci
Gdy byli&amp;#347;my ma&amp;#322;oletni byli&amp;#347;my chyba lepsi
&amp;#379;y&amp;#322;o si&amp;#281; oboj&amp;#281;tnie
Wkraczaj&amp;#261;c powoli w doros&amp;#322;y &amp;#347;wiat dyskretnie
Cho&amp;#263; w domu nie zawsze by&amp;#322;o pi&amp;#281;knie
Czasem by&amp;#322;o dobrze a czasem by&amp;#322;o biednie
Lecz zawsze by&amp;#322;em z tego dumny
&amp;#379;e m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat nigdy nie by&amp;#322; nudny
Cho&amp;#263; z czasem poznawa&amp;#322;em jaki jest okrutny
A diabe&amp;#322; czyha pokusy jest rozrzutny
Niezale&amp;#380;nie gdzie na ka&amp;#380;dym rogu
Pami&amp;#281;taj ufa&amp;#263; zawsze Bogu na sw&amp;oacute;j spos&amp;oacute;b
Wybierz dobr&amp;#261; logik&amp;#281; na sw&amp;oacute;j spos&amp;oacute;b
Naucz si&amp;#281; od siebie &amp;#380;y&amp;#263; przez muzyk&amp;#281;
Uwa&amp;#380;aj na pu&amp;#322;apki kt&amp;oacute;re los zastawia
Kto jest m&amp;#261;dry to ch&amp;#322;opaku odnawia
Zaczyna dalej &amp;#380;y&amp;#263; bo si&amp;#281; nie obawia
I wtedy rozs&amp;#261;dek pos&amp;#322;usze&amp;#324;stwa nie odmawiam
Czas ucieka tak jak woda przez palce
Kiedy&amp;#347; mo&amp;#380;e znudzi&amp;#263; si&amp;#281; chleb ze smalcem
Ja nim wcale nie pogardz&amp;#281;
Daj&amp;#281; rad&amp;#281; s&amp;#322;owem radz&amp;#281;
W ci&amp;#261;g&amp;#322;ej walce o &amp;#380;ycie lepsze
Z ka&amp;#380;dym dniem potrzeby wi&amp;#281;ksze
Problemy te&amp;#380; nie mniejsze
Od czego to zale&amp;#380;ne mo&amp;#380;e braki pieni&amp;#281;&amp;#380;ne
Co wa&amp;#380;niejsze na wszystko czasu ma&amp;#322;o
Tyle cennych plan&amp;oacute;w zrealizowa&amp;#263; si&amp;#281; nie da&amp;#322;o
Tysi&amp;#261;ce wspomnie&amp;#324; pozosta&amp;#322;o to nie fotografie
Nauczy&amp;#322;y mnie tego co potrafi&amp;#281;
By wykorzysta&amp;#263; na kolejnym etapie
Teraz czekam a&amp;#380; ka&amp;#380;dy z nas si&amp;#281; ustawi
Na razie w pogoni poprawy
S&amp;#322;uch wyostrzony wzrok skoncentrowany
Mocno w to wierz&amp;#281; bez obawy
To posi&amp;#322;ek strawny porcja chleba
Teraz kwestia nie ta mimo to nie dieta
A s&amp;#322;ucha m&amp;#281;&amp;#380;czyzna kobieta czy dzieciak
Wszystko musi mie&amp;#263; swoje miejsce i czas
A nie tak? W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak
[x2]
Sp&amp;oacute;jrz pami&amp;#281;ci&amp;#261; w przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; czy poznajesz
Czy walczysz dalej z &amp;#380;yciem czy si&amp;#281; poddajesz
Wyci&amp;#261;gasz nauk&amp;#281; z b&amp;#322;&amp;#281;du czy w cieniu pozostajesz
To jest ta chwila wybierz w&amp;#322;a&amp;#347;ciw&amp;#261; drog&amp;#281;
Kiedy&amp;#347; dopad&amp;#322;a mnie &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263;
&amp;#379;e mam do&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;e ta m&amp;#322;odo&amp;#347;&amp;#263;
To jest co&amp;#347; co przemija



Tak jak kto&amp;#347; si&amp;#281; odbija
Proste niczyja wina taki jest &amp;#380;ycia porz&amp;#261;dek
Lecz wszystko co ma koniec ma te&amp;#380; sw&amp;oacute;j nowy pocz&amp;#261;tek
Teraz dzisiaj jutro ma to samo znaczenie
Zmienia si&amp;#281; zdanie w ocenie
Zmienia si&amp;#281; pogl&amp;#261;d i my&amp;#347;lenie
Teraz mienie to na nie si&amp;#281; patrzy
Bo musi starczy&amp;#263; z ka&amp;#380;dym dniem coraz starszy
Coraz lepiej umiesz walczy&amp;#263;
Z ka&amp;#380;dym dniem coraz wi&amp;#281;cej wiem
Coraz wi&amp;#281;cej rozumiem
Co jest dobre a co z&amp;#322;e rozr&amp;oacute;&amp;#380;ni&amp;#263; umiem
Mam sw&amp;oacute;j cel kt&amp;oacute;ry realizuj&amp;#281; pracuj&amp;#281; czuj&amp;#281;
Znaki czasu to mnie mobilizuje
Nic od razu powoli jutro wszystkich niepokoi
Grunt &amp;#380;e stoi si&amp;#281; na swoim straci&amp;#263; si&amp;#281; tu ka&amp;#380;dy boi
Bo p&amp;#322;aci&amp;#263; trzeba a nie zawsze si&amp;#281; przelewa
Tak cz&amp;#322;owiek dojrzewa do zasadzenia swego drzewa
To jest znak czasu
Czas nieustannie p&amp;#322;ynie
I to ci&amp;#281; nie ominie
Na ka&amp;#380;dego z nas przyjdzie czas czas
Na ka&amp;#380;dego z nas tak
Na ka&amp;#380;dego z nas na ka&amp;#380;dego z nas na ka&amp;#380;dego z nas
Na ka&amp;#380;dego przyjdzie czas przyjdzie czas przyjdzie czas
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