
DJ Strugi deszczu, Szum miasta
Dziki t&amp;#322;um na ulicach robi szum
kto podsyca tu ogie&amp;#324; ten wszczyna bunt
nie ma jak pod nogami w&amp;#322;asny grunt
moje osiedle tu d&amp;#378;wi&amp;#281;k obija si&amp;#281; o beton
nie ka&amp;#380;dy ma tu lekko dla wielu jest to getto
stres to podatek by na r&amp;#281;k&amp;#281; by&amp;#322;o netto
trzeba zapierdala&amp;#263; w te i nazad
&amp;#380;ycie z dnia na dzie&amp;#324; jest tu jak czysty hazard
jak dobrze obstawiasz to trafiasz wygran&amp;#261;
ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; nie oznacza wtedy zn&amp;oacute;w to samo
naprawd&amp;#281; mo&amp;#380;na wyj&amp;#347;&amp;#263; tu na swoje
chocia&amp;#380; w ko&amp;#322;o cz&amp;#281;sto harmider i rozboje
szum to jest melodia tych w&amp;#322;a&amp;#347;nie ulic
dialogi ludzi zamieszka&amp;#322;ych tu z natury
znaj&amp;#261;cy procedury i codzienno&amp;#347;ci jazgot
oni tu zostaj&amp;#261;, bo kochaj&amp;#261; miasto
To moje miasto rz&amp;#261;dze tu jak Fidel Castro
znane z przegranych ludzi z finansowych katastrof
moje miasto jest dziwne bez ludzkiej &amp;#347;ciemy
non-stop zapierdol za hajsem tego pragniemy
ulice chaosu dwutlenek w&amp;#281;gla brudne tereny
pot &amp;#347;cieka z czo&amp;#322;a gdzie te moje PLN'y kurwa rzecz
jebany stres wci&amp;#261;&amp;#380; pogo&amp;#324; za tym hajsem
niuansem, traktuj to z dystansem
legalnie fizycznie praktycznie
wszystko opiera si&amp;#281; na tej samej prostej belce
&amp;#380;yjemy w tym dziwnym &amp;#347;wiecie gdzie m&amp;#281;czy si&amp;#281; serce
ha&amp;#322;as krzyk l&amp;#281;k b&amp;#281;ben megaherce
poniedzia&amp;#322;ki czwartki pi&amp;#261;tki wtorki m&amp;#281;tlik
kurwica strzela ulica wsz&amp;#281;dzie korki
banki rachunki sprawy z&amp;#322;e stosunki
nie patrz&amp;#261;c w ty&amp;#322; ulicy bez zamu&amp;#322;ki
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Ten szum s&amp;#322;ycha&amp;#263; na ulicach miast
ten szum &amp;#380;yje tu po&amp;#347;r&amp;oacute;d nas
ten szum daje nam o sobie zna&amp;#263;
ten szum jest tu ka&amp;#380;dego dnia
Stoj&amp;#261;c na rogu jednej z ruchliwych przecznic
w minut&amp;#281; naliczy&amp;#322;em chyba ze 100 nic
ciekawe ile z nich sk&amp;#322;ada ho&amp;#322;d temu miastu
a ile jest tu tylko po to by narucha&amp;#263; hajsu
kocham to miasto cho&amp;#263; czasami mam go dosy&amp;#263;
ale jako&amp;#347; nie zamierzam si&amp;#281; st&amp;#261;d wynosi&amp;#263;
jestem ze stolicy i nie musz&amp;#281; si&amp;#281; z tym obnosi&amp;#263;
mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do Warszawy zawsze w sercu b&amp;#281;d&amp;#281; nosi&amp;#263;
tak nam si&amp;#281; trafi&amp;#322;o, ba to miasto sto&amp;#322;eczne
tak samo przyjazne jak i niebezpieczne
to jest nasze miejsce i idziemy w zaparte
miasto grzechu warte dla nas kluby na o&amp;#347;cie&amp;#380; otwarte
tumy ludzi co &amp;#380;ycia lubi&amp;#261; pou&amp;#380;ywa&amp;#263; po nocach
ja po&amp;#347;r&amp;oacute;d nich nie ma co ukrywa&amp;#263;
w g&amp;#322;owie jeszcze szumi od wczorajszych alkoholi
znowu melan&amp;#380; si&amp;#281; tu wymkn&amp;#261;&amp;#322; spod kontroli
O co biega w tym wszystkim ja sam tego nie wiem
ka&amp;#380;dy w szumie miasta w t&amp;#322;umie d&amp;#261;&amp;#380;y za chlebem
widz&amp;#281; tego pozytywne i z&amp;#322;e strony
ten motor miasta nap&amp;#281;dza rz&amp;#261;dza kabony
ja sam &amp;#380;yj&amp;#281; tu zbieraj&amp;#261;c dobrej pracy plony
jak i z trudem ograniczam si&amp;#281; w tej my&amp;#347;li
tempo miasta i szum w moich uszach piszczy
zacz&amp;#261;&amp;#322;em 26 lat temu ten wa&amp;#380;ny wy&amp;#347;cig
rodz&amp;#261;c si&amp;#281; w tym mie&amp;#347;cie znad brudnej Wis&amp;#322;y
czasem czuj&amp;#281; si&amp;#281; tu go&amp;#347;ciu sam jak palec
czasem w &amp;#347;r&amp;oacute;dmiejskich klubach sta&amp;#322;y bywalec



znam nocne &amp;#380;ycie gdzie przepierdalam szmalec
to Warszawa nielubiane miasto
to Warszawa bieda i bogactwo
to Warszawa (Warszawa) &amp;#347;pi&amp;#261;ce miasto
tu spe&amp;#322;niaj&amp;#261; si&amp;#281; sny krew i dusza sprawd&amp;#378; to
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Ten szum s&amp;#322;ycha&amp;#263; na ulicach miast
ten szum &amp;#380;yje tu po&amp;#347;r&amp;oacute;d nas
ten szum daje nam o sobie zna&amp;#263;
ten szum jest tu ka&amp;#380;dego dnia
S&amp;#261; tacy kt&amp;oacute;rzy nienawidz&amp;#261; nas
tylko za to, &amp;#380;e pochodzimy z wielkich miast
taki cz&amp;#322;owiek tego po prostu nie za zna&amp;#322;
nie wie co to znaczy szum na ulicach mego miasta
tak naprawd&amp;#281; mo&amp;#380;e tylko pozazdro&amp;#347;ci&amp;#263;
zdrowia kt&amp;oacute;re traci dwa razy szybciej ze z&amp;#322;o&amp;#347;ci
adrenalina wzrasta gdy problem si&amp;#281; nawarstwia
ile razy s&amp;#322;ysza&amp;#322;em kurwa tylko si&amp;#281; pochlasta&amp;#263;
nadzieja jeszcze nie wygas&amp;#322;a ludzie szukaj&amp;#261; lekarstwa
by nie wkurwia&amp;#263; si&amp;#281; na maxa
s&amp;#322;ycha&amp;#263; ich nawet w pozamykanych pojazdach
by po chwili zag&amp;#322;uszy&amp;#322;y ich syreny w ambulansach
szum narasta z przodu kraksa
tu&amp;#380; obok zamieszanie cz&amp;#322;owiek zas&amp;#322;ab&amp;#322;, upad&amp;#322; na asfalt
to kraina zgie&amp;#322;ku wielka aglomeracja
s&amp;#322;ycha&amp;#263; szelest, bo oparta na finansach
Ty s&amp;#322;yszysz to, to miasta szum
taki tekst Wigor wielki szum
a mixtape jest drugi DJ Deszczu szum
stestuj to, stestuj go&amp;#347;ciu, stestuj
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