
Dj Decibel Presents Peter, Witaj w klubie
to nie iskra to plomien 
dziwisz sie czemu tak mowie
dj decibel i piter &quot;witaj w klubie
prosto z podziemia dla niewiernych 
strzal w tyl glowy to niema byc modne
tylko przekaz ma niezdrowy
opowiesci z 1000 i jednej nocy
potem poznasz mnie, ze nietrawie latwizny
grzeczny chlopak dopoki 
nie wejdziesz mi na odciski
poto mam pomysly by je realizowac
jednak jaka polowa ktora podniosla dlonie
kolega nie wypalil i szczescie przeszlo bokiem
mowiles przeciez ze to dla ciebie czysty relaks
bo widziales w wyobrazni]
jak ponto sie napelnia
nietendy droga trzeba
naprawde tym zyc
tocie mosi przesladowac serce mosi tym bic
non stop 24na dobe jak dobry trunek
masz okazje sprobowac biez bo niebedzie powtorek
zanim usniesz wprowadze cie w blogi nastroj
takie przeznaczenie tych kawalkow
rozumiesz chyba 
 kazdy daje od siebie tyle ze zegar sie przechyla
maximum staran nikt nie ucieka po straj
jesli chodzi o playback spier*dalaj tylko czyst live
tak w rzyciu tak na scenie ten sam czlowiek
witaja cie gliwice 5 stylmanowej
jeszce powiesz ze chcesz wiecej poszukaj w googlach
nieznalazles spoko uslyszysz  wkrotce od kumpla
taka bedzie kolej zajarajr&amp;#261;c sie rozglosnie
i bedzie slychac na cala polske
prosze nie tlumacz mi jak mam robic to z ikra
sam wiem najlepiej wiec sie zamknij albo wyjdz z tad
pole do popisu ziom miejsca mamy wtorne
w roznych dzwiekach wypuszczamy w tlo prodykcje
zatrzymaj pddech  i wciskaj play wlasnie tak to robimy
to jest nastepna czesc miewa naudeczkaziki
niebede  krycie szcycic niemam wiecej niz inni
to od ciebie zalezy jak bardzo chcesz byc nieszczesliwy 
chcesz nazekac to nazekaj ile chcesz
tusz do szczescia jest niezpomisla a wnich ukryty sens
wyczerpujaca forma pilkaz 1 ligi
niemasz dlamnie szacunku bo robie polo rytmy
nierzartuj nie pir*dol zreszta mam to w dupie
napoewna znajda sie fani ktozy beda w klubie
mamy tu muzyke inna calkiem inna skarb narodow
i niezaliczam tego wylacznie do hip-hopu
daje innym powod by mnie nienawidzili
ze  wykrzywiam dobry rap to ich alibi
do konca jednak pozostaje to moje
tego bronie przy tym stane nowe mykprokobiek
otwoz umysl pokjaz innym droge
niezamykaj sie ze wzglendy na mode
masz wlasmy umysl niedaj soba kierowac 
ROB TO CO KOCHASZ BO OPINIE TO TYLKO SLOWA
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