
Dj Decibel Presents Peter, Skupiony nad sob
Ref: Pom&amp;oacute;&amp;#380; Bo&amp;#380;e daj mi znale&amp;#378;&amp;#263; t&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281;
a b&amp;#281;d&amp;#281; dzia&amp;#322;a&amp;#322; tutaj b&amp;#322;yskawicznie
skupiam si&amp;#281; nad tym bez czego nie prze&amp;#380;yj&amp;#281;
sercu najbli&amp;#380;si rodzina wszyscy nielicznie 
jeste&amp;#347;cie w moim &amp;#347;rodku, g&amp;#322;owie, sercu, psychice
bo &amp;#380;ycie bior&amp;#281; na warto&amp;#347;ci nie na propozycje
i dzieki wam rozumie ten zawi&amp;#322;y system
nawet, gdy szlak trafia konkretn&amp;#261; wizj&amp;#281; x2
&amp;#346;wiat nas zmienia przez ten post&amp;#281;p dooko&amp;#322;a
nie dziwi ju&amp;#380; nic nawet wykr&amp;#281;cony ma&amp;#322;olat,
kto&amp;oacute;y siedzi nad kartkami wybieg&amp;#322; myslami gdzie&amp;#347;
i to wszystko tworzy ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; wsp&amp;oacute;lna jednolit&amp;#261; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;,
masz mnie kawa&amp;#322;ek tekstu dzi&amp;#281;ki pracy mam gotowe
spe&amp;#322;niam marzenia po troche chocia&amp;#380; opornie
nie polec&amp;#281; za z&amp;#322;otem ani za tym co modne,
mam drog&amp;#281;, most po kt&amp;oacute;rym przejd&amp;#261; wybrani 
z B&amp;#322;ogos&amp;#322;awie&amp;#324;stwem id&amp;#281; bo bez Boga nie da&amp;#322;bym rady,
wiara podnosi s&amp;#322;abych o ile j&amp;#261; pojmujesz
bez niej jak &amp;#347;lepy starzec osamotniony w wielkim t&amp;#322;umie,
odwraca si&amp;#281; i znika rozp&amp;#322;ywa rozmazuje,
nie gotuje si&amp;#281; krew zimno okrywa t&amp;#261; sceneri&amp;#281;
a po chwili wiatr rozdmuchuje reszte, 
dlatego mam to co&amp;#347;, co rozpala wn&amp;#281;trze 
i ludzi kt&amp;oacute;rzy swoj&amp;#261; obecno&amp;#347;ci&amp;#261; podtrzymuj&amp;#261; serce
ginie samotnia &amp;#347;wiat chytro&amp;#347;cia si&amp;#281; zad&amp;#322;awi
wezyrow i judasz&amp;oacute;w wynios&amp;#261; trumnami,
pozostan&amp;#261; tylko r&amp;oacute;wni wobec innych
rz&amp;#261;dy ucichn&amp;#261;, morze zabierze winnych,
wszystkich tych kt&amp;oacute;rzy kr&amp;#281;c&amp;#261; i &amp;#380;eruja naokr&amp;#261;g&amp;#322;o
mam antidotum na to swoje god&amp;#322;o czyste ch&amp;#281;ci
talent, kt&amp;oacute;ry rozwijam najcenniejszy,
nie chc&amp;#281; by&amp;#263; pierwszy, tylko nie zapomniany
jak Polak, kt&amp;oacute;ry prze&amp;#380;y&amp;#322; nie jedn&amp;#261; wojn&amp;#281; z niemcami,
z no&amp;#380;em na gardle by&amp;#322; torturowany,
nie odpu&amp;#347;ci&amp;#322; dla narodu i zosta&amp;#322; z nami,
taki autorytet jest najlepszym pocz&amp;#261;tkiem bycia
bo nie chodzi o to, aby tylko by&amp;#322;o wida&amp;#263;,
po&amp;#347;wi&amp;#281;ca&amp;#263; si&amp;#281; dla opinii przereklamowane
wypchana posta&amp;#263;, kt&amp;oacute;ra ma nonstop ten sam dialekt,
ka&amp;#380;dy mo&amp;#380;e rozszyfrowa&amp;#263; co jest grane...
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Kolejny przedzia&amp;#322; otwarty kurtyna posz&amp;#322;a w g&amp;oacute;r&amp;#281;
zosta&amp;#322;e&amp;#347; sam na scenie rusz si&amp;#281; swoim &amp;#380;yciem operujesz,
odpierasz atak sam atakujesz t&amp;#322;umy rozwalasz siebie dla innych naginasz dla nich regu&amp;#322;y,
swoje i reszty po&amp;#347;wiecenie swoje dla ludzi,
wnosisz tyle ile potrafisz na maksimum 
nie raz wolno w t&amp;#281;mpie &amp;#380;o&amp;#322;wia jest opornie si&amp;#281; przecisna&amp;#263;
bo dorastasz zmieniasz perspektywy jak g&amp;#322;upi
a w tym wieku to normalne proste wszystko jest do dupy,
nic nie ma sensu nawet mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bo nietrwa&amp;#322;a
wczoraj kocha&amp;#322;a, dzi&amp;#347; przesta&amp;#322;a nawet nie wie sama, 
w powa&amp;#380;nych rzeczach zabawa na sam&amp;#261; my&amp;#347;l parli&amp;#380; 
pali&amp;#263; czy marzy&amp;#263;, kocha&amp;#263; czy zabi&amp;#263; w tym &amp;#347;wiecie za nic nie mo&amp;#380;na wybra&amp;#263; szcz&amp;#281;&amp;#347;liwie wymagany sk&amp;#322;adnik, gdzie on jest pyta&amp;#324; jak lawin z wulkan&amp;oacute;w 
czasem my&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e u&amp;#347;miech jest widmem utoni&amp;#281;tych statk&amp;oacute;w, 
pora&amp;#380;ki jak mg&amp;#322;a przys&amp;#322;aniaj&amp;#261; widok 
plany w fatamorgany przeistaczaj&amp;#261; si&amp;#281; szybko, 
nawet nie wiesz jak bardzo pr&amp;#281;dko&amp;#347;&amp;#263; &amp;#347;wiat&amp;#322;a wymi&amp;#281;ka 



pieprzony horror, ale nie zabijesz go w procentach, 
na chwile zapomnisz, ale wr&amp;oacute;ci podwojnie 
i gwarantuje ci jak zaczniesz nie sko&amp;#324;czysz na jutrze,
p&amp;oacute;&amp;#378;niej przepraszam zb&amp;#281;dne, gdy umrzesz, 
trumna i pogrzeb i ulotne wspomnienie 
wygasaj&amp;#261;cy znicz, kt&amp;oacute;ry m&amp;oacute;wi niewiele,
a tak wiele za &amp;#380;ycia by&amp;#322;o szans na mete, 
niejeden niewypa&amp;#322; zatrzyma&amp;#322; konkretnie,
przez to nie zniknie bezszelestnie nie odejd&amp;#281; zwyczajnie 
nie poddam chocia&amp;#380; jestem mega partaczem, 
nieraz z p&amp;#322;aczem, z u&amp;#347;miechem czysta bezradno&amp;#347;&amp;#263; 
zwi&amp;#261;zane r&amp;#281;ce nie powstrzymaj&amp;#261; przed szar&amp;#380;a,
zdeterminowany Peter mowi diable baczno&amp;#347;&amp;#263;! 
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