
Deobe / Dena, Maski
Sta&amp;#322;em przy barze, wiesz jak zwykle, z drinkiem w r&amp;#281;ku, w&amp;oacute;dka, Red Bull, a ty gdzie&amp;#347; w&amp;#347;r&amp;oacute;d tych s&amp;#281;p&amp;oacute;w, na przeciwko, potrafisz napsu&amp;#263; krwi dziwko, jeste&amp;#347; jak ta dzielnica Amsterdamu, w skali mikro, dosz&amp;#322;y mnie s&amp;#322;uchy co potrafisz, lecz za p&amp;oacute;&amp;#378;no troch&amp;#281;, wcisn&amp;#261;&amp;#322; mnie w fotel, tekst o tym co robi&amp;#322;a&amp;#347; w sobot&amp;#281;, potem, s&amp;#322;ucha&amp;#322;em tekst&amp;oacute;w m&amp;oacute;j Bo&amp;#380;e, wr&amp;oacute;&amp;#263; prosz&amp;#281;! Teraz to Ciebie pieprz&amp;#281; i ten tw&amp;oacute;j pop&amp;#281;d! Teraz jak Tek maska na twarz, rzadsza prawda, z klub&amp;oacute;w mnie znasz, czyli mnie nie znasz, nieobliczalny w wielu kwestiach, nie obliczajmy czasu, nie zmieni&amp;#281; si&amp;#281;, przesta&amp;#324;! Mam teraz rap &amp;#347;wiat, mam, mam kilku ziom&amp;oacute;w, rodzin&amp;#281; mam, dawno ju&amp;#380; pieprz&amp;#281; Ko&amp;#347;ci&amp;oacute;&amp;#322;, ufam Bogu, spowiada&amp;#263; komu mam si&amp;#281;, ten typ w sutannie dla mnie, to ju&amp;#380; nie autorytet, uniwersalne prawdy, uniwersytet, g&amp;oacute;wno prawda, zapierdala ka&amp;#380;dy w masce, przecie&amp;#380; widz&amp;#281;, z dnia na dzie&amp;#324; ka&amp;#380;dy wy&amp;#380;ej, Z dnia na dzie&amp;#324; w wyrze budzisz si&amp;#281; i wmiesza&amp;#263; musisz si&amp;#281; w ten tygiel Ref. - My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e znasz mnie, nie prawda to jest maska! - Maska, to jest maska cz&amp;#322;owieku! M&amp;oacute;wisz tak, jakby&amp;#347; mia&amp;#322; skrypt na to co zrobi&amp;#281; jutro, grasz tak, jakby&amp;#347; chcia&amp;#322; zna&amp;#263; lustro z obu stron, jestem cham, debil, cwaniak, kurwa ekstra, taka metka, do tego beksa ton&amp;#281; w kompleksach... Co jeszcze powiesz o mnie, bo wiem, &amp;#380;e nie mo&amp;#380;esz przesta&amp;#263;, chcesz by&amp;#263; moim s&amp;#261;dem, serwuj&amp;#281; blef, a ty go wpieprzasz, wpieprzaj i fighter, ch&amp;#322;opaku zejd&amp;#378; under, nie potrzebuj&amp;#281; by&amp;#347; ty wiedzia&amp;#322;, jaki jestem naprawd&amp;#281;. Mam przed kim &amp;#347;ci&amp;#261;ga&amp;#263; mask&amp;#281;, mam brata, pann&amp;#281;, ojca, matk&amp;#281;, mam rap ten, chocia&amp;#380; pierdole rap-gr&amp;#281;! I takich jak ty puszczam kantem, bo jestem klownem, i klown ten, wkr&amp;#281;ca ci tu kolejn&amp;#261; bajk&amp;#281;, synek Ref. - My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e znasz mnie, nie prawda to jest maska! - Maska, to jest maska cz&amp;#322;owieku! My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e znasz mnie, nie prawda to jest maska, dla Ciebie Daniel, raper, cwaniak, &amp;#263;pun lub pseudogangsta, proste, trudny charakter mam to prawda, dost&amp;#281;p do prawdziwego mnie ma tylko garstka, wierzchnia warstwa, to przecie&amp;#380; nie ja, przecie&amp;#380; tam nawet &amp;#263;wier&amp;#263; Daniela nie ma, nie zmienia faktu to, &amp;#380;e plotka goni plotk&amp;#281;, pami&amp;#281;taj, nikt nie wymy&amp;#347;la&amp;#322;by plotki tutaj na p&amp;#322;otk&amp;#281;, stoi przede mn&amp;#261; znak, zachowaj odst&amp;#281;p, tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie ma sta&amp;#263;, mia&amp;#322;a&amp;#347; swoje 5 sekund, teraz st&amp;#261;d mi jazda, k&amp;#322;amiesz, diss za dissem na mnie vis a vis mijasz mnie u&amp;#347;miechni&amp;#281;ta w bramie, miss osiedla zakochana kiedy&amp;#347; tak na amen, teraz na blogu jakie&amp;#347; chamskie komentarze, p&amp;oacute;&amp;#322; miasta s&amp;#322;yszy, &amp;#380;e gorszy ze mnie cham, ni&amp;#380; ten menel w barze, pierdol&amp;#281; te p&amp;oacute;&amp;#322; miasta, kt&amp;oacute;re nie zna mnie, ale my&amp;#347;li, &amp;#380;e tak jest tu naprawd&amp;#281;, dla tej po&amp;#322;owy miasta, za&amp;#322;o&amp;#380;ona na twarz maska, lepsze to ni&amp;#380; chandra... - Maska, to jest maska cz&amp;#322;owieku! Yo&amp;#322;, dosta&amp;#322;em SMSa, co&amp;#347; nie tak, znowu kto&amp;#347; czeka, te&amp;#380; ga&amp;#322;y wlepiam, jak jaki&amp;#347; letarg, Deobe czekaj, znajomo brzmi&amp;#261;cy przekaz, zerkam na detale tajne, to mia&amp;#322;o by&amp;#263; fajne, nie fart, znam ten numer, to numer kole&amp;#380;anki, mojej ex-kole&amp;#380;anki, kt&amp;oacute;rej to kole&amp;#380;anki, to nie moje fanki raczej, panny s&amp;#261; takie, nie ma t&amp;#322;umacze&amp;#324;, ex-bejbe chce by&amp;#263; moim katem, i rozpowiada wsz&amp;#281;dzie, &amp;#380;e ze mnie to &amp;#347;winia, kiepski raper, wklej&amp;#281; to w tekst zatem, bo kiedy&amp;#347; mia&amp;#322;a&amp;#347; klas&amp;#281;, a teraz pieprzysz, a w nocy t&amp;#281;sknisz i za mn&amp;#261; p&amp;#322;aczesz, ej co jest z tob&amp;#261; - My&amp;#347;lisz, &amp;#380;e znasz mnie, nie prawda to jest maska! To jest maska, to jest maska... - Maska, to jest maska cz&amp;#322;owieku!
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