
DJ Decks, Za mikrofonem
Przestawiam na ON dzia&amp;#322;a m&amp;oacute;j mikrofon niech toB&amp;#281;dzie s&amp;#322;ycha&amp;#263; ze wszystkich stronDj Decks drapie czarne p&amp;#322;yty ortofonemVienio i Pelson za mikrofonemTy skojarz te twarzy pami&amp;#281;tasz jak m&amp;oacute;wi&amp;#322;em&amp;#379;e spotkasz nas przy barze o to jestemw sercu Wielkopolski nie wiesz gdzieSprawd&amp;#378; na mapieZero sze&amp;#347;&amp;#263; jeden trwa melan&amp;#380; w Eskulapiea na prawo trwa dyskusja o polskim rapiea na wprost typ barmank&amp;#281; w p&amp;oacute;&amp;#322; &amp;#322;apieCo&amp;#347; do ucha jej sapie a na lewo ma&amp;#322;olaciOo&amp;#322;oo&amp;#322; osiedlowa rozkminkadosy&amp;#263; czas pierdoln&amp;#261;&amp;#263; dobrego drinkaej ty we&amp;#378; pro&amp;#347;ba nalej mi drinkato co zawsze gdy jest hajs czerwona Finkaz Red Bullem z lodem i z cytryn&amp;#261; w kompleciejeden strza&amp;#322; i najzupe&amp;#322;niej w &amp;#347;wiecieZawieszam oko na parkiecietam &amp;#347;rednia krajowa my&amp;#347;li &amp;#380;e b&amp;#322;yszczy w ultrafioleciechyba &amp;#380;e he he obok niej cztery ma&amp;#322;olatki cztery m&amp;#322;ode siksymetr nad nimi jeden Vestax i dwa Techniksycz&amp;#322;owiek od scratchy i balangowe mixyWida&amp;#263; kurz z p&amp;#322;yt i jego szybkie palcemy jeste&amp;#347;my po tej samej stronie w tej samejwalce bo my robimy rap prawdziwy rapbo my wierzymy w rap i patrzymy na rappod tym samym kontem to w&amp;#322;a&amp;#347;nie st&amp;#261;d ten pomys&amp;#322;by do bitu kt&amp;oacute;ry zrobi&amp;#322; Dj Decks eloVienio i Pelson napisali ten tekstI we&amp;#378; si&amp;#281; skup zrobili&amp;#347;my to na MPCa nie na Fruity LoopsieW pi&amp;#281;&amp;#263; minut i bez wczuwkizn&amp;oacute;w nie chodzi o z&amp;#322;ot&amp;oacute;wkiRaczej o szacunek i pozdr&amp;oacute;wkiDj Decks kontroluj pr&amp;#281;dko&amp;#347;&amp;#263; plus minus pitchemPrawdziwy DJ z prawdziwym obliczemprzy nim MC zn&amp;oacute;w sprawi ze serce zacznie bi&amp;#263; w innym tempieNie przejd&amp;#281; oboj&amp;#281;tnie w ko&amp;#322;o naprawd&amp;#281; si&amp;#281; tutaj du&amp;#380;o dziejepozdr&amp;oacute;w Ajsmena Wi&amp;#347;ni&amp;#281; i Pej&amp;#281;cho&amp;#263; inne miasta te same w &amp;#380;yciu celejego szanuj&amp;#281; i z nim si&amp;#281; podziel&amp;#281;jeba&amp;#263; to kto tutaj jest najwa&amp;#380;niejszyCzy&amp;#324;my hip hop coraz silniejszyprzez mixtapey studio i koncertynasze nagrania co rok bez przerwyN&amp;#281;kaj&amp;#261; membrany sprz&amp;#281;tu ze studiato wizja jutra spa&amp;#263; mi nie dajeodpalam Akaj&amp;#281; i udaje mi si&amp;#281; zachowa&amp;#263; spok&amp;oacute;jPrzynajmniej dzisiajElo Decks mega uznania za to co robicieWszyscy mamy wsp&amp;oacute;lne ambicjeI traktujemy powa&amp;#380;nie to co si&amp;#281; nazywa hip hop w PolsceTak trzyma&amp;#263; elo Decks[x4]Przestawiam na ON dzia&amp;#322;a m&amp;oacute;j mikrofonDj Decks drapie czarne P&amp;#322;yty ortofonemVienio i Pelson za mikrofonem
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