
Natural Dread Killaz, Sample
Siedząc w pustym pokoju przy dobrym nastroju mozna wyruszyć do boju to już bedzie, któryś ras z rzędu potyczka rozgrywka prkatyczna, muzyczna lub liryczna każda nutka fantastyczna dżwięki prezętują swoje wdzięki ułożone jak trzeba uchylają bramy nieba to jakaś magia, zaklęcie abrakadabra sample do sampla klejona kolejna partia podkladu do którego puźniej gady gadu zapoda emce ( :D:D ) taka profesja takie jego jest zajęcie rośnie napięcie na pięciolini małe spięcie walka o miesjce gdzie czyje będzie by to brzmiało by to jakiś sens miało ludzi bujało w każdą głowe z łatwością wpadało, nie wylatywało ... mieszanka niskich z wysokim tonem efekty nałożone to co rozpoczęte musi być skończone A co ty robisz tu? spawam te sample tu a co ty robisz w tle? w tle sample spawam x4 Rzucam słowo w prawo, tak ja rzucam słowo w lewo zepsawany efekt nie mono lecz stereo prubka, obrubka dzwięko gra, malutka nutka muzyka niczym rzeka w nurt swój wciąga porywa do końca, ja na sobie suchej nitki nie zostawiam tak to podpowaidam wam słuchajcie w tle mówi mój kompan ( ?? ) układ spontan na wszystkich frontach porozrzucany po kątach dośmiertny kontakt elementów melodyjki cąłkiem spora masa jam jest Y.A.N.A.Z. łamacz muzycznych zasad usłysz ten .. to moja praca po której właśnie stąpam, przez śpiewający las podążam otoczony dzwiękami mijam, ja mijam się z dniami otoczony wyrazami mijam, ja mijam sie z latami A co ty robisz tu? spawam te sample tu A co ty robisz w tle? w tle sample spawam x4 Muzyka łagodzi obyczaje tak mi się wydaje jest moim rajem bo kiedy rano wstaje zaraz zapuszczam pierwsze lepsze dźwięki od razu jestem rześki humor mi się poprawia nawet jakbym lewą nogą wstawał teraz tylko herbata lub kawa dalsza praca od samego rana, słowem sample spawam nawet się nie zastanawiam jak co po co wszystko kleje na bieżąco przy mikrofonie zawsze na stojąco działa to na mnie napędzająco, że aż ciężko się zatrzymać będe pocinać, żeby rozwijać zasady naginać to nie pantomima, nic nie jest udawane, błędy jeśli występują są korygowane więc pomijam już tą sprawe kosze nucistą murawe mam postawe dlatego składanie tego nie zaprzestane dla was kończe to gadanie i pocinam szybko, sprawnie spawać słowne sample A co ty robisz tu? spawam te sample tu a co ty robisz w tle? w tle sample spawam x4
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