
DJ Decks, A jednak
Jak zaczyna&amp;#322;em trenowa&amp;#263;startowa&amp;#263; w pierwszych zawodachma&amp;#322;o kto chcia&amp;#322; powa&amp;#380;nie mnie traktowa&amp;#263;m&amp;oacute;wili popatrz Juras przecie&amp;#380; nie dasz radyza p&amp;oacute;&amp;#378;no to zacz&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347;, jeste&amp;#347; za stary, jeste&amp;#347; za s&amp;#322;abyja nie straci&amp;#322;em wiary i nie przesta&amp;#322;em i&amp;#347;&amp;#263;szlakiem obranym kilka lat temudzi&amp;#347; moja fizyczna forma jest dobra, bo sam o ni&amp;#261; dbamna zawodach z dum&amp;#261; reprezentuj&amp;#281; bia&amp;#322;ego or&amp;#322;abo mam w sobie moc, cios, mo&amp;#380;e co&amp;#347; wi&amp;#281;cejdo walki zaci&amp;#281;cie bia&amp;#322;o-czerwone sercewiem, &amp;#380;e nie ma takich rzeczy, kt&amp;oacute;rych nie da rady zrobi&amp;#263;z wiar&amp;#261; w siebie przenosisz g&amp;oacute;ryci kt&amp;oacute;rzy zamulaj&amp;#261; nigdzie nie dochodz&amp;#261;ci co dzia&amp;#322;aj&amp;#261; osi&amp;#261;gaj&amp;#261; kolejny poziompami&amp;#281;tam o tym i realizuj&amp;#281; plany&amp;#347;wiat nale&amp;#380;y do odwa&amp;#380;nych a nie do wydyganychPami&amp;#281;tam miejsce na dachu &amp;#347;wiatana przeciw widok P&amp;#321;D, szok wymiatau&amp;#347;wiadomi&amp;#322;em sobie przez te wszystkie lata&amp;#380;e te nowy rozdzia&amp;#322; w &amp;#380;yciu, nowa dekadaumiej&amp;#281;tnie z dystansem &amp;#380;y&amp;#263;, bo tak wypadaile jestem w stanie zrobi&amp;#263;, trud sobie zadamhip-hop &amp;#380;yje we mnie i &amp;#380;yje nadalnie ma rzeczy niemo&amp;#380;liwych tak wynika z bada&amp;#324;jak je przeprowadzam na swojej drodzeku doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci wzorzec to m&amp;oacute;j kodeksbo zawsze jest lepiej i nie zawsze jest gorzejmo&amp;#380;liwo&amp;#347;&amp;#263; wyboru twardy do zgryzienia orzechosi&amp;#261;gn&amp;#281; jeszcze wi&amp;#281;cej gdy b&amp;#281;d&amp;#281; godzienwykrztusi prosto z serca ostatnie s&amp;#322;oworealizowa&amp;#263; marzenia z optymizmu doz&amp;#261;bo mo&amp;#380;na osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; cel, trzeba ruszy&amp;#263; g&amp;#322;ow&amp;#261;Tak kto by pomy&amp;#347;la&amp;#322;, zwyk&amp;#322;y ch&amp;#322;opak ze S&amp;#322;u&amp;#380;ewcamiejsce Praga, miejsca brak dla zwyk&amp;#322;ego ch&amp;#322;opakai jego wk&amp;#322;ad w ten &amp;#347;wiat, tak mija&amp;#322;y ca&amp;#322;e latatych co chc&amp;#261; si&amp;#281; doskonali&amp;#263; los koleje poprzeplata&amp;#322;2008 Decks kolejny projekt w trakcielecimy z wiar&amp;#261; bracie od zawsze w tym temacienie ma lekko tym bardziej na starcienajwa&amp;#380;niejsze jest &amp;#322;apa&amp;#263; wiatr w &amp;#380;agle nie odpu&amp;#347;ci&amp;#263; nagleTa ci&amp;#281;&amp;#380;ka praca wywraca ambicja ka&amp;#380;e wymiata&amp;#263;by m&amp;oacute;c osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; cel co z g&amp;oacute;ry si&amp;#281; zak&amp;#322;adalata pot&amp;oacute;w k&amp;#322;opot&amp;oacute;w z powodu r&amp;oacute;&amp;#380;nych pomy&amp;#322;ekteraz procentuje ca&amp;#322;y w&amp;#322;o&amp;#380;ony wysi&amp;#322;ekKolejny pomys&amp;#322;, realizacja celemw fakt go zamieni&amp;#281;, staje si&amp;#281; uzale&amp;#380;nieniempokonywanie przeszk&amp;oacute;d z u&amp;#347;miechemnie ma rzeczy niemo&amp;#380;liwych jeszcze o tym nie wiesz
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