
DJ Decks, Ca
Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? jak?!Ski Sk&amp;#322;ad, Blaze nie od dzisiaj dany znak!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? po co?Gadam jak dyktuje serce przy tym r&amp;#261;k sobie nie b&amp;#322;oc&amp;#261;c!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? jak?!Ski Sk&amp;#322;ad, Blaze nie od dzisiaj dany znak!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? po co?Gadam jak dyktuje serce przy tym r&amp;#261;k sobie nie b&amp;#322;oc&amp;#261;c!Czy zamkni&amp;#281;te powieki ka&amp;#380;dy z nas widzi to samoW nocy gdy zasypiam i gdy wstaj&amp;#281; co dzie&amp;#324; rano!Ile razy w &amp;#380;yciu mog&amp;#261; zawie&amp;#347;&amp;#263; nas durne idee?Przyw&amp;oacute;dcy, pogl&amp;#261;dy tak od zawsze ju&amp;#380; si&amp;#281; dziejePrywatne ambicje i nie nasycona chciwo&amp;#347;&amp;#263;Pazerno&amp;#347;&amp;#263;, zach&amp;#322;anno&amp;#347;&amp;#263;, podw&amp;oacute;jna moralno&amp;#347;&amp;#263;W systemie tr&amp;oacute;j podzia&amp;#322;u w&amp;#322;adzy to elementarna warto&amp;#347;&amp;#263;W tym mam upatrywa&amp;#263; &amp;#380;ycia swego przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;?Pod&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#263; za stadem by si&amp;#281; ustabilizowa&amp;#263;Pogodzi&amp;#263; si&amp;#281; z losem aby da&amp;#263; si&amp;#281; napi&amp;#281;tnowa&amp;#263;Dosta&amp;#263; swoj&amp;#261; dzia&amp;#322;k&amp;#281; i nabra&amp;#263; w usta wodyMam swoje powody aby wiecznie by&amp;#263; g&amp;#322;odnymKto jest bez winny niech pierwszy rzuci kamie&amp;#324;Nie ma takich ludzi pewne jak w pacierzu amenZrobimy tu zam&amp;#281;t by zyska&amp;#263; uznanieLecz to nie pierwsze miejsce zajmuje w moim planieRap to bro&amp;#324; na kt&amp;oacute;rej trzymam d&amp;#322;o&amp;#324;Wycelowan&amp;#261; w skro&amp;#324;, zrozumiesz teraz to&amp;#379;e nie ma &amp;#380;artu, bo zbyt wielu s&amp;#322;ucha goA jeszcze wi&amp;#281;cej zacznie, rap niech codziennieW tym kraju s&amp;#322;ycha&amp;#263; b&amp;#281;dzie wsz&amp;#281;dzieNiech codziennie s&amp;#322;ycha&amp;#263; b&amp;#281;dzie wsz&amp;#281;dzieCiemno ju&amp;#380; i nim nowy dzionek wzejdzieTak masz racje b&amp;#281;dziemy wsz&amp;#281;dzieMistyczny rap dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w dzia&amp;#322;a jak zakl&amp;#281;cieI w chuj motywacja, liryczny sparingPo lewej ty jako numer na wyzwaniuPo prawej wredny nochal biurokracjaGlon dzielny i tedy ob&amp;#322;&amp;#281;dProsto z centrum park bomba prowokacjaMasz tu na ten przyk&amp;#322;adTeraz razem Blaze i Ski Sk&amp;#322;adJu&amp;#380; w komplecie na konkrecieDario Mix-tape w cz&amp;#281;&amp;#347;ci trzeciejTen rap to w&amp;#322;adzo &amp;#380;&amp;#261;dnyW krwawej wendecieStaje pod wezwaniem op&amp;#281;tanyPierwszym oddechemOdeszli na d&amp;#322;ugo by wr&amp;oacute;ci&amp;#263;Silniejsi ni&amp;#380; przedtemTo dalsze losy, dwojga mistycznychWed&amp;#322;ug starych zasad, starych wytycznychBo to si&amp;#281; nie zmieniaObra&amp;#322; m&amp;oacute;j my&amp;#347;li tok i m&amp;oacute;j styl m&amp;oacute;wieniaWi&amp;#281;c jedno s&amp;#322;owo do ciebie garniturkuUwa&amp;#380;aj na to jak uderzam z punktuKolejne pokolenie buntuTy b&amp;#281;dziesz tu wi&amp;#281;c si&amp;#281; przymierzChce to widzie&amp;#263; jak na dno pop&amp;#322;ynieszI poczujesz jaki smak ma, &amp;#380;ycie w marginesieZ jednej strony szacunekZ drugiej przera&amp;#380;enie niesieUciekasz? to nic nie daSzcz&amp;#281;&amp;#347;cie, bogactwo chwiloweWieczne niepowodzenie - bieda!Wychodzi na to, &amp;#380;e ten przegrany ten kto si&amp;#281; nie sprzedaTu [?] propozycje jak czego&amp;#347; nie pod&amp;#322;apiesz czeka ci&amp;#281; glebaZjedz&amp;#261; ci&amp;#281; jak co&amp;#347; pod&amp;#322;apieszTym bardziej nienawidz&amp;#261;, zjedz&amp;#261; ci&amp;#281;B&amp;#281;dziesz spija&amp;#322; swoj&amp;#261; lur&amp;#281;, pierdol&amp;#281; toStoj&amp;#281; z boku ze mn&amp;#261; WRE wredne ryjePozna&amp;#324;skie pitbulle, Top Glon s&amp;#261;dzisz, &amp;#380;e kto?Z&amp;#322;odziej mistyczny? umys&amp;#322; wulkanicznyCzasem jak Charli Chap komicznyDrog&amp;#261; tw&amp;#261; sunie wampir demonicznyM&amp;oacute;wi&amp;#261;, &amp;#380;e troch&amp;#281; psychicznyNo jak zadowolony?To ja pe&amp;#322;en wigoru tw&amp;oacute;j ukochany wr&amp;oacute;g publicznyTw&amp;oacute;j ukochany wr&amp;oacute;g publicznyRychu Och&amp;oacute;dzki, Bakteria - wkurwia, wnerwiaCa&amp;#322;y ten rap, nowa cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, nowa seriaDo mainstreamu rezerwa, wiem, &amp;#380;e nie pope&amp;#322;ni&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;duOn zniknie jak problem potrzeb pierwszego rz&amp;#281;duZimny bruk, cie&amp;#324; podw&amp;oacute;rek, ten bit, ten rap wracaDo mych bliskich si&amp;#281; zwracam, a fa&amp;#322;szywce maj&amp;#261; kacaI niech b&amp;#281;dzie pot&amp;#281;piony pseudoraper jak RosjaM&amp;oacute;j szalony rap jak czecze&amp;#324;ska ripostaCzas na battle od podstaw we&amp;#377; w spokoju mnie zostawBo wybuchn&amp;#281;, zegar tyka - terrorym taktykaChcesz si&amp;#281; &amp;#347;mia&amp;#263;? we&amp;#378; komika bo tu dramat si&amp;#281; rozgrywaJa dla moich ludzi jak swingowo Duke w HarlemieJak Bix Bajderback przedwcze&amp;#347;nie nie odejd&amp;#281;!Bo dojrza&amp;#322;y wiek osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#322;, nadal gadka twardaI bez bodygarda, dla Judaszy pogardaNic nie wiesz a masz farta, jeszcze si&amp;#281; odwr&amp;oacute;ci kartaPindo koniec kariery, gdy na raz gasn&amp;#261; &amp;#347;wiat&amp;#322;a!Nic si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;o, nadal na tej samej &amp;#347;cie&amp;#380;ceKlatki, bramy, kluby, okolice niebezpieczneNiewyczerpane &amp;#377;r&amp;oacute;d&amp;#322;o inspiracji odwiecznejCzym jest rap? czym jest rytm?Czym muzyka? poczuj wstyd!Licz na zbyt, sprzeda&amp;#380; p&amp;#322;ytTermin goni termin - wstyd!Ja z uczuciem ja J-Live super naturalny przekazTo rap co urzeka, &amp;#347;rodek wyrazu - czeka&amp;#263;!Jeszcze nie sko&amp;#324;czy&amp;#322;em to dopiero rozgrzewkaB&amp;#322;ogos&amp;#322;awi&amp;#281; majka, p&amp;#322;yty, d&amp;#378;wi&amp;#281;k i cz&amp;#322;owiekaKt&amp;oacute;ry nigdy w &amp;#380;yciu na mnie jak pies nie naszczeka!Bo na ka&amp;#380;dego z was w &amp;#380;yciu jeszcze szcz&amp;#281;&amp;#347;cie czeka!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? jak?!Ski Sk&amp;#322;ad, Blaze nie od dzisiaj dany znak!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? po co?Gadam jak dyktuje serce przy tym r&amp;#261;k sobie nie b&amp;#322;oc&amp;#261;c!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? jak?!Ski Sk&amp;#322;ad, Blaze nie od dzisiaj dany znak!Ca&amp;#322;y ten rap! pytasz jak to robi&amp;#281;? po co?Gadam jak dyktuje serce przy tym r&amp;#261;k sobie nie b&amp;#322;oc&amp;#261;c!
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