
DEKIT, ROWER
Ale to jest super dziś jem sobie zupę
Potem na rowerze wyjdę i pojeżdżę
Ale przed odjazdem jeszcze sobie sprawdzę
Czy napompowany i nasmarowany
Wszystko już gotowe drzwi otworzyć mogę
Jadę już przed siebie czuję się jak w niebie
Nic mnie nie obchodzi powiew wiatru chłodzi
Nikt na mnie nie czeka czas sobie ucieka

To jest DISCOTRAP ale robię rap
Taką świeżość staram się przedstawić Wam
Nie jest łatwo lecz nie można poddać się
Zwłaszcza kiedy utwór ma ten przekaz też
Kończę pierwszą zwrotkę ciężko idzie tak
Że kolejną płytę wydam za 100 lat
Mam nadzieję że się jej doczekacie
Po numerach tych się nie pozbieracie
Rower to jest świetny transport na kołach
I przed deszczem słońcem schować można
Jazda z górki czy pod górkę kiedy chcesz
Gdy masz siłę może wtedy uda się
Czasem łańcuch spada, klocki skrzypią wiesz
Ale jak to nie przeszkadza no to jedź
Osobiście wolę chodzić z buta mierz
Kilometry żebyś miał satysfakcję
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Koniec żartów hej nadszedł Damian lej
Wodę te bo upały nadchodzą wiesz
Jedź do parku czy na swoją działkę też
Żebyś mógł w tym dniu pięknie opalić się
A jak nie chcesz tego robić to basen
Tam nauczysz się będziesz pływać kraulem
Możesz sobie zjechać lub do sauny pójść
By wszystkie toksyny zaczęły kopać grób
Ale to są tylko rady dobrze wiesz
Więc nie musisz się wcale słuchać mnie
Lepiej zostań w domu i poleż se
Może jakaś wena Cię oświeci nie
Jest totalny spontan nie spinaj się
Jak Ci nie wychodzi no to nie płacz weź
Pisz to prosto z głowy lub serca też
Mam nadzieję że kiedyś spotkamy się
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