
DJ Decks, Rzucasz r
o jest fakt, taa, to jest faktrzucasz r&amp;#281;cznik na ring zanim jeszcze dotkn&amp;#281; linjestem jak frotki w pysk urw&amp;#281; ci filmto jest to, czujesz gong i puszczasz farb&amp;#281;nie pomo&amp;#380;e ci zapomnie&amp;#263; o tym nawet Alzhaimerznasz mnie strach si&amp;#281; odbija w twych pinglachja lec&amp;#281; na p&amp;#281;tlach na kt&amp;oacute;rych ty by&amp;#347; dynda&amp;#322;wreszcie tu zje&amp;#380;d&amp;#380;a winda ja w niej po sz&amp;oacute;stym piwiegdy ty na dole czekasz zamkni&amp;#281;ty w szybieto synek prosta akcja, we&amp;#378; nie wo&amp;#322;aj mamymy ju&amp;#380; tu gramy na werblach twoimi piszczelamiMamy sto sposob&amp;oacute;w by ci&amp;#281; pos&amp;#322;a&amp;#263; na deskity malujesz oczy, dobrze ci w niebieskimwierz mi, cho&amp;#263; chuj w mod&amp;#281; wbijaszto dzi&amp;#281;ki nam tw&amp;oacute;j permanentny makija&amp;#380;ten pancz rozbija gard&amp;#281;, chwila i oczy martwea twoje d&amp;#322;onie roz&amp;#322;o&amp;#380;one jak dwa &amp;#347;ni&amp;#281;te karpie[x2]Kiedy lec&amp;#261; &amp;#322;zy i gdy nie masz si&amp;#322; na klincza tw&amp;oacute;j sekundant rzuca r&amp;#281;cznik na ringty patrzysz na nas jak zza rozbitych pingliprze&amp;#322;ykasz b&amp;oacute;lem wybite jedynkiSNS, DJ Decks, nikt si&amp;#281; z nami nie r&amp;oacute;wnaChcesz mie&amp;#263; pomnik jak my za &amp;#380;ycia, lep, ale z g&amp;oacute;wnaten rap to &amp;#380;y&amp;#322;a z&amp;#322;ota, my t&amp;#281;pimy stonk&amp;#281;a ty sta&amp;#324; na g&amp;#322;owie i zr&amp;oacute;b skarbonk&amp;#281;on nie gra dla nich, klej&amp;#261; wersy z wysi&amp;#322;kiemjeba&amp;#263; ich linijk&amp;#281;, kre&amp;#347;l&amp;#281; linie proste cyrklemchy&amp;#322;kiem uciekaj&amp;#261; z ringu, sp&amp;oacute;jrz na moj&amp;#261; d&amp;#322;o&amp;#324;mam diament mistrza w finglugdy wchodz&amp;#281; na scen&amp;#281; mam &amp;#380;ywio&amp;#322;, charyzm&amp;#281; i klas&amp;#281;a ty mo&amp;#380;esz gra&amp;#263; za bramk&amp;#261; i plexi glassemdzi&amp;#347; ci gasz&amp;#281; pr&amp;#261;d, niewa&amp;#380;ne co oni na tomam w d&amp;#322;oni t&amp;#281;py &amp;#322;om, otwieram tw&amp;oacute;j inkubatorniejeden kot chcia&amp;#322; mnie drasn&amp;#261;&amp;#263;, nie chc&amp;#281; ci&amp;#281; martwi&amp;#263;z tym sad&amp;#322;em z ciebie jest co najwy&amp;#380;ej Garfieldkt&amp;oacute;ry z [?] chce si&amp;#281; ciska&amp;#263;pazury utn&amp;#281; mu przy &amp;#322;okciach, a trutk&amp;#281; wsypi&amp;#281; w Whiskas[x2]Kiedy lec&amp;#261; &amp;#322;zy i gdy nie masz si&amp;#322; na klincza tw&amp;oacute;j sekundant rzuca r&amp;#281;cznik na ringty patrzysz na nas jak zza rozbitych pingliprze&amp;#322;ykasz z b&amp;oacute;lem wybite jedynkiS&amp;#322;ysz&amp;#281; niewyra&amp;#378;ny be&amp;#322;kot, zacz&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; sepleni&amp;#263;szukasz z&amp;#281;b&amp;oacute;w? s&amp;#261; tam gdzie tw&amp;oacute;j r&amp;#281;cznik na ziemii nic tego nie zmieni, masz w mordzie mankoszczerby, od dzi&amp;#347; wpierdalasz tylko planktonzmie&amp;#324; styl na hard core a zgarniesz fors&amp;#281;nagraj o tym jak ci&amp;#281;&amp;#380;ko na basenie nosi&amp;#263; gorseti nie m&amp;oacute;w mi, &amp;#380;e twoje flow jest gor&amp;#261;ceten wers ci&amp;#281; ostudzi, skumasz jak to jest by&amp;#263; morsemco jest gorsze nie wiem, twoje &amp;#380;ycie gra pomy&amp;#322;eksko&amp;#324;czysz na pisaniu samemu sobie walentyneka medale synek zapomnij, nie jeste&amp;#347; asemtw&amp;oacute;j rap to skok na trampolinie w pusty basenczasem chcesz w nim p&amp;#322;ywa&amp;#263;, tw&amp;oacute;j flow to afrontjedyne co masz w ringu to sw&amp;oacute;j k&amp;#261;pielowy szlafrokidziesz pod moje dyktando, skazany na bitw&amp;#281;ty i twoje ziomki sko&amp;#324;czycie w popielniczce[x2]Kiedy lec&amp;#261; &amp;#322;zy i gdy nie masz si&amp;#322; na klincza tw&amp;oacute;j sekundant rzuca r&amp;#281;cznik na ringty patrzysz na nas jak zza rozbitych pingliprze&amp;#322;ykasz z b&amp;oacute;lem wybite jedynki
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