
DJ Decks, Od 
Pobudka i to co zwykle ludzie robi&amp;#261; z ranapodbitka do kuchni kurwa nie tykam &amp;#347;niadaniajedna my&amp;#347;l to terarium i na kardiologia alkabo nam jest tak gor&amp;#261;ca jak cipie na jajachwychodz&amp;#281; z chaty wsiadam do fury 5 minut mijaszyby w d&amp;oacute;&amp;#322;, wody w chuj, bo nie dzia&amp;#322;a klimaRY ma zawsze pomys&amp;#322;y by jako&amp;#347; urozmaici&amp;#263;&amp;#380;ycie w tym mie&amp;#347;cie cierpkim jak grosu z biczywyje&amp;#380;d&amp;#380;am z dzielnicy zn&amp;oacute;w wracam na ni&amp;#261;odstawiam fur&amp;#281; i spotykam si&amp;#281; z wiar&amp;#261;gdzie Siwy i Jajo, Romek i Galonboj&amp;#281; si&amp;#281; co za pomys&amp;#322;y maj&amp;#261;jak zwykle monopolowy ca&amp;#322;odobowytrzy krowy, alkoholowy wiecz&amp;oacute;r gotowypotem ka&amp;#380;dy rozchodzi si&amp;#281; w swoj&amp;#261; ma&amp;#324;k&amp;#281;ja &amp;#347;migam do studia, bo ustawi&amp;#322;em si&amp;#281; z DepkiemKlasycznie na tracku pozdrawiam dzielnicePi&amp;#261;tkowo imperium w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak to widz&amp;#281;dzisiaj znowu przemieszczam si&amp;#281; do centrumsk&amp;oacute;rzane air max'y nie przemakaj&amp;#261; na deszczuniezale&amp;#380;nie od pogody tutaj najlepiej si&amp;#281; czuj&amp;#281;to moje miasto Pozna&amp;#324;, cz&amp;#281;sto o nim rapuj&amp;#281;&amp;#380;ebra do wyko&amp;#324;czenia wi&amp;#281;c dawaj do Dominamasz jej kastuszem ig&amp;#322;a sk&amp;oacute;r&amp;#281; przecinap&amp;oacute;&amp;#378;niej drugi koniec miasta jad&amp;#281; po bitypo drodze wpadam po hajs za nielegalne p&amp;#322;ytyGrubas Aifam 3 po&amp;#322;&amp;oacute;wki w szybkim tempienie by&amp;#322;e&amp;#347; u nas w klubach to zapraszam ciebie pi&amp;#281;kniemy&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to banie, to s&amp;#261; chmury dymumy&amp;#347;lisz, &amp;#380;e to te&amp;#380;, nie, to kropelki ginua jutro na kacu do studia na rap-sesj&amp;#281;pozdrawiam moje miasto u Decksa na mixtejpieGdy wyszed&amp;#322; mixtape tr&amp;oacute;jka zaczyna&amp;#322;em wbija&amp;#263; zwrotkidzi&amp;#347; wbijam si&amp;#281; na czw&amp;oacute;rk&amp;#281; i zaczynam zbiera&amp;#263; propsywida&amp;#263; efekty ka&amp;#380;dego dnia nad kartk&amp;#261; mod&amp;#322;yjeste&amp;#347;my kim&amp;#347; tutaj reszta to plankton drobnyte&amp;#380; nie robi&amp;#281; rapu od dekady nie m&amp;oacute;j rocznikale po 4 latach wbijam si&amp;#281; na legal w go&amp;#347;cibiegnij do Empiku potem rzu&amp;#263; na rega&amp;#322; no&amp;#347;nikto nie kolejne g&amp;oacute;wno po kt&amp;oacute;rym miewasz md&amp;#322;o&amp;#347;cidosta&amp;#322;em bit potem tylko jaki&amp;#347; temat kopsnijnagram szybko to w gr&amp;#281; nie wchodzi mega po&amp;#347;lizg16 wers&amp;oacute;w dalej tylko trzeba podbi&amp;#263;dla ziom&amp;oacute;w a nie typ&amp;oacute;w w stylu peda&amp;#322; i modni&amp;#347;Decks gdy dzwoni&amp;#322; nas wiedzia&amp;#322; kto jest teraz dobryzebra&amp;#322; tu ekip&amp;#281; na kt&amp;oacute;r&amp;#261; nie ma mocnychwbijamy si&amp;#281; do studia zmieniamy bieg historiiPozna&amp;#324; ma podziemie z chwili go&amp;#347;ci znowuBiegn&amp;#281;, id&amp;#281;, kitram si&amp;#281;, takie miejscemiejsce kt&amp;oacute;re kocham razem z Decksemka&amp;#380;dy cal ziemi ma swoj&amp;#261; opowie&amp;#347;&amp;#263;opowie&amp;#347;&amp;#263; to cz&amp;#322;owiek to krew u&amp;#347;miech powiedzco za rado&amp;#347;&amp;#263; wdycha&amp;#263; specyficzny tlendaj&amp;#261;cy natchnienie dobrze o tym wiemwychodz&amp;#281; na dw&amp;oacute;r dzia&amp;#322;am m&amp;oacute;wi&amp;#281; cze&amp;#347;&amp;#263;na szacunek pracowa&amp;#322;em tutaj ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324;patrz&amp;#281; w d&amp;oacute;&amp;#322; widz&amp;#281; syfpatrz&amp;#281; w prz&amp;oacute;d widz&amp;#281; blok&amp;oacute;w odrapany tynkpatrz&amp;#281; w ty&amp;#322; szkie&amp;#322; w bandachpatrz&amp;#281; w g&amp;oacute;r&amp;#281; taa zielona aurazwarte i korzystne sprzeda&amp;#322;o si&amp;#281; to znikniestara&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281; to pu&amp;#347;&amp;#263;, nie sk&amp;#322;ama&amp;#322;e&amp;#347; ci pocisn&amp;#281;ogniw G.R.U jedyny west-sidezostawiam cz&amp;#261;stk&amp;#281; na mixtejpie DecksaDzi&amp;#347; tworzymy histori&amp;#281; wszyscy jeste&amp;#347;my z tego miastarazem zaserwujemy lepszy k&amp;#261;sek ni&amp;#380; Pascali czy Decks wiedzia&amp;#322; albo mia&amp;#322; to w planie&amp;#380;e zapraszaj&amp;#261;c nas tworzy tak siln&amp;#261; armi&amp;#281;te kilka os&amp;oacute;b kt&amp;oacute;re tam pod klubempodobnie jak ja otrzyma&amp;#322;o kopi&amp;#281; z loopemtych co kopie w dup&amp;#281; mamy termin plus tematkawa&amp;#322;ek rozpierdoli ci&amp;#281; jak terpin plus denatto taki schemat ta zwrotka idzie do koszanaskrobi&amp;#281; &amp;#347;wie&amp;#380;&amp;#261; kt&amp;oacute;ra nawet nie mo&amp;#380;e by&amp;#263; gorszawitamy w studiu ka&amp;#380;dy pali si&amp;#281; by to nagra&amp;#263;niewa&amp;#380;ne jak dotar&amp;#322;e&amp;#347; nie mam ch&amp;#281;ci o tym gada&amp;#263;zbyt ma&amp;#322;o czasu zbyt ma&amp;#322;o miejsca na bicie16 wers&amp;oacute;w 16 linijek w zeszycieto nie przypadek, &amp;#380;e jeste&amp;#347;my w takim groniew&amp;#322;adcy podziemia skurwysynu trzymaj nasz&amp;#261; stron&amp;#281;Na wyspie upa&amp;#322; grzeje w bani&amp;#281;le&amp;#380;&amp;#281; na pla&amp;#380;y obok le&amp;#380;y me kochaniespalony s&amp;#322;o&amp;#324;cem nieco kropelki wody po mnie lec&amp;#261;dzwoni telefon patrz&amp;#281; Decks o siema kole&amp;#380;ko co tami w odpowiedzi s&amp;#322;ysz&amp;#281; jest robotabo robi&amp;#281; mixtape i zapraszam ciebie ch&amp;#322;opakdzisiaj wieczorem &amp;#380;eby&amp;#347; do mnie dotar&amp;#322; przed mic'aPozna&amp;#324; podziemie do jednego kawa&amp;#322;kapozna&amp;#324;ska arka wi&amp;#281;c szybko zbieram dupsko z pla&amp;#380;y strza&amp;#322;kaprosto na bokach niunia ma focha troch&amp;#281;wybacz kochanie wynagrodz&amp;#281; ci to potemna co tylko b&amp;#281;dziesz mia&amp;#322;a ochot&amp;#281;a teraz lec&amp;#281; z d&amp;#380;ojem sobie do browar tropem jestemze &amp;#347;wie&amp;#380;ym tekstem mi tagi daje zna&amp;#263; witam si&amp;#281; z Decksemjedziemy z tym tematem i nie czekamy na reszt&amp;#281;bo musz&amp;#281; wr&amp;oacute;ci&amp;#263; dzisiaj jeszcze na wysp&amp;#281;gdzie upa&amp;#322; i moja super ummm pupaczekaj&amp;#261; na mnie wi&amp;#281;c wersem rzucam na ten no&amp;#347;niki ko&amp;#324;cz&amp;#281;, zostawi&amp;#281; bity co&amp;#347; dla reszty go&amp;#347;ciDobija si&amp;#281; do okna styczniowy ch&amp;#322;&amp;oacute;d to Pozna&amp;#324;tu s&amp;#322;odkich sn&amp;oacute;w zn&amp;oacute;w wsch&amp;oacute;d s&amp;#322;o&amp;#324;ca &amp;#380;yczytu za dnia kac str&amp;#261;ca, nie szukaj przyczyna po wczoraj na mie&amp;#347;cie troch&amp;#281; Bolsa s&amp;#322;yszyszz wolna dup&amp;#281; z wyra ruszamw ryju susza, w g&amp;#322;owie burza ostatnio standardnajbli&amp;#380;sz&amp;#261; osob&amp;#261; wydaje si&amp;#281; barmandobra chuj w to z ci&amp;#281;&amp;#380;kim &amp;#322;bem p&amp;#281;dz&amp;#281; na tramwajkwadrans centrum miasta serwus flaszkawybity z p&amp;#281;du wiadomo na pilsa mam czasP.O.Z.N.A N z kresk&amp;#261; dobrze znasz nasgdy stopa werbel trzaska wpada podziemna szlachtaej ty brat, brat to b&amp;#281;dzie bezkonkurencyjny produktpozmienia wok&amp;oacute;&amp;#322; podniesie w ko&amp;#324;cu kurz z pod&amp;#322;&amp;oacute;gi tak bez podpuch dobra dalej biegn&amp;#281;bo za 10 minut jestem ustawiony z DecksemWita przypita rata&amp;#324;ska palmana fali Decks'a podziemna bandajeste&amp;#347;my jak szara&amp;#324;cza znasz Glonaszalony styl szalona gra po&amp;#322;udniowa&amp;#322;apa spocona wychodz&amp;#281; prosto z cieniaimperator chce z&amp;#322;apa&amp;#263; troch&amp;#281; s&amp;#322;o&amp;#324;camasz tu pijanego brzd&amp;#261;caco ci&amp;#261;gle pali lolka sprawa jest prostaz wielkim D wieczna piona&amp;#322;&amp;#261;czy nas hip-hopowa strefadam ci poparcie na tych blokachfrajer&amp;oacute;w str&amp;#261;cam jak paprochabiegn&amp;#281; ulica ci&amp;#261;gle brudny styl &amp;#380;yciasprawia, &amp;#380;e mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; po cichu szlochawoko&amp;#322;o s&amp;#322;ycha&amp;#263; jak gra testosteronm&amp;#322;odego samca go&amp;#324;cie raport narwa&amp;#324;capojawiam si&amp;#281; i znikam, suko nie fikaj
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