
Dka, Witaj
My&amp;#347;la&amp;#322;e&amp;#347;, &amp;#380;e ja znikn&amp;#281;
&amp;#379;e ju&amp;#380; nie b&amp;#281;d&amp;#281; nagrywa&amp;#322;
Ale pomyli&amp;#322;e&amp;#347; si&amp;#281;
Wracam z podw&amp;oacute;jn&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#261;
Witam wszystkich wi&amp;#281;c pos&amp;#322;uchaj tego
Pos&amp;#322;uchaj tego nowego wi&amp;#281;c
We&amp;#378; si&amp;#281; nie pytaj kto tu przybywa
Ja sam si&amp;#281; przywitam, DKA DonKillA
Witam, witam, ty o nic nie pytaj
2009 klimaty, bity chwytaj
Ja gram ten hip-hop, strzelam jak pistol
Nie jestem kretem, wiem co to pop co to hip-hop
Przychodz&amp;#281; w blasku tych bit&amp;oacute;w trzask&amp;oacute;w
Przychodz&amp;#281; od was, oczekuj&amp;#281; waszych wrzask&amp;oacute;w
Tu oklask&amp;oacute;w te&amp;#380; a&amp;#380; r&amp;#281;ce spuchn&amp;#261;
A to dopiero zwiastun, jak ci&amp;#281; boli we&amp;#378; se Fastum
Tu armii przyby&amp;#322;o i serce uros&amp;#322;o
Dosz&amp;#322;o do mnie, &amp;#380;e jestem fajny i basta
Tu chod&amp;#378; i we&amp;#378; si&amp;#281; dowiedz, bo ja zacz&amp;#261;&amp;#322;em
A ty ju&amp;#380; si&amp;#281; po&amp;#380;egna&amp;#322;e&amp;#347;, ju&amp;#380; napisa&amp;#322;e&amp;#347; koniec
Za hajsem nie goni&amp;#281;, mam czyste d&amp;#322;onie
Nie musz&amp;#281; si&amp;#281; t&amp;#322;umaczy&amp;#263; nikomu nawet &amp;#380;onie
B&amp;oacute;g da&amp;#322; mi talent, go nie roztrwoni&amp;#281;
B&amp;oacute;g da&amp;#322; mi wiar&amp;#281; wi&amp;#281;c za ni&amp;#261; nie goni&amp;#281;
Broni&amp;#281; muzyki mojej od zawsze
B&amp;#281;d&amp;#281; za ni&amp;#261; sta&amp;#322; murem, p&amp;oacute;ki rap, zawsze z pasj&amp;#261;
We&amp;#378; si&amp;#281; nie pytaj kto tu przybywa
Ja sam si&amp;#281; przywitam, DKA DonKillA
Witam, witam, ty o nic nie pytaj
2009 klimaty, bity chwytaj
Podg&amp;#322;o&amp;#347;nij g&amp;#322;o&amp;#347;nik, niech w ka&amp;#380;dej rozg&amp;#322;o&amp;#347;ni
Ka&amp;#380;dy og&amp;#322;osi, &amp;#380;e DKA przychodzi
Ten nowy mixtape pe&amp;#322;en nowo&amp;#347;ci
Ty mi zazdro&amp;#347;cisz, wi&amp;#281;c ty mi pisz s&amp;#322;owa
Od grona pancz&amp;oacute;w jak szkielet ko&amp;#347;ci
Nie ro&amp;#347;ci nic do mnie, nie musisz si&amp;#281; wozi&amp;#263;
Bo i tak na ciebie nawet nikt nie spojrzy
DKA DonKillA, wraca u&amp;#347;miech, pi&amp;#281;kne oczy
Witam was wszystkich w moich skromnych progach
Klimat jest &amp;#347;wietny by niekt&amp;oacute;rych zdissowa&amp;#263;
Nie zrobi&amp;#281; tego dla tego grubego
Co telefonowa&amp;#322; i obrazi&amp;#322; moje ego
Szkoda mi wersa na tego d&amp;#322;ugiego
Chce by&amp;#263; gangsterem, a wygl&amp;#261;da jak Egon
Co ci do tego, &amp;#380;e za&amp;#347;piewam do mego utworu
Nie zmulim, zamknij usta kolego
We&amp;#378; si&amp;#281; nie pytaj kto tu przybywa
Ja sam si&amp;#281; przywitam, DKA DonKillA
Witam, witam, ty o nic nie pytaj
2009 klimaty, bity chwytaj
Przecie&amp;#380; stan&amp;#281; do walki, bo nie u&amp;#380;ywam kalki
Nie znam waszych tekst&amp;oacute;w, a wy &amp;#347;piewacie me kawa&amp;#322;ki
Poka&amp;#380; mi lepsz&amp;#261;, kim to nie jeste&amp;#347;
Przecie&amp;#380; znasz si&amp;#281; na necie, we Fruicie bity klepiesz
Przecie&amp;#380; grasz w Internecie
, jeste&amp;#347; rapu szefem
Szefie poka&amp;#380; mi muzyk&amp;#281; nie Kingston z hi-hatem
Ty jeste&amp;#347; hejter, bo kumpel ci nazda&amp;#322;
Nagraj dissa, kumpel odpowie, b&amp;#281;dzie frajda
Witam &amp;#347;wiecie, nie w Internecie
&amp;#379;e w ko&amp;#324;cu zrozumiesz, &amp;#380;e DKA nie jest &amp;#347;mieciem
Niech wie&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; ta niesie nawet w Internecie
Na forach, blogach, portalach
Ty w ko&amp;#324;cu we&amp;#378; si&amp;#281;, niech sko&amp;#324;cz&amp;#261; m&amp;oacute;wi&amp;#263;



Niech zaczn&amp;#261; s&amp;#322;ucha&amp;#263;
Niech zaczn&amp;#261; duma&amp;#263;, niech zaczn&amp;#261; to kuma&amp;#263;
Witam, witam, ty o nic nie pytaj
2009 klimaty, bit chwytaj, yo
[x2]
We&amp;#378; si&amp;#281; nie pytaj kto tu przybywa
Ja sam si&amp;#281; przywitam, DKA DonKillA
Witam, witam, ty o nic nie pytaj
2009 klimaty, bity chwytaj
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