
Peja, Zawsze b
Ref.:To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanieŚwiatełko i Sykuś zawsze będzie takie granie To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszaniePeja i Działek zawsze będzie takie granie.Peja Pejkulka niepodobny do księżulkachoć o twarzy aniołka to nie jebnę tu fikołkabo charakter Sykusia tego z bajki OwidiuszaBajka ma klimat,jest rozjebka to mnie rusza.Rafał mówi ryj chrząszczowy z bajki chińskiejwieszczar mowy,żadnej zmowy,ryj zgredowy z małoletniej obudowyczyli ciała kilogramy mocno spadłytrudny jakby podupadły czas podnosić znów ciężarylecz nie 075 oczy nieźle już dostały i widziały swojewidziały swoje zdegenerowane oczy moje,oczy Twoje,bo procenty nie uciekły,trudny spity wciąż wygięty,jakieś skrętybardzo mało hany palę może z glonami kosmitami jednego,no prawieo poprawie nie ma mowy,obietnice milion nowychi trzy bańki starych.obiecuję,wciąż przysięgam się poprawięjuż jest dobrze,już dobrze no prawieharcore daje nam popalić w tej życiowej zaprawienie udaję tylko żyję intensywnie lub zapiję toi tak na swoje wyjdę,i tak na swoje wyjdęi nie 300% tyle ma zabójczy ocet nie przyjepiam etykietki na swój produkt on jest lekki,może trudny i paskudnyczasem ciężki nieobłudny,to mnie kręci-projekt trudnydla nas dobry,dla Was nudny.zawsze gotów jestem złożyć kilka wersów brudnych,trudnychwariacje piwniczne wszystkim tutaj znanemega kurwa burger i zestawy obrzygane w powrotnej wjebanechociaż radio skasowane,już jest piwo i postoje co 20 minut prawienoc gwiaździsta,droga mglista,klimat wiksa,grymas pyskawszystko dobrze,po staremu to wycieczka zajebistatak jeździmy tam gdzie lubią,chętnie gramy nieraz długoczasem krótko w nietrzeźwości zaprawieni mocno wódkązmiana świateł,co się dzieje,Decks ma jazdę,nie szalejeGość jest spoko ciuch ciurugi ciągle mam u niego długiwciąż przywozi nowe płyty na talerzach nie ma kichy.mixer w plecak,w łapy płyty,tak jeździmy i chodzimynon stop gramy,my nie chamy,czasem kasę zarabiamy.wydajemy,znów brakuje.nas tu 10 stół spirytaczęść kupiona,część przepita tak się kręciklub obfita no i żegnam mało ludzi,syf,frekwencja,puste miejscato nie dla nas są zajęcia,grać na chujowych przyjęciachzawsze inne przedsięwzięcia grać na żywo,oddać sercai choć gadka jest twarda nie potrzeba Bodyguardazostawiam ich frajerom pokroju tego i tamtegoprzecież jeśli jest w porządku nikt nie sadzi się bez wątkuże coś do nas ma ja nie lubię takich odbicpospolitego plucia,chęci nabijania guzazresztą temat nas nie rusza nas to przecież nie dotyczyludzie na koncertach przynoszą co piwo,blanty?nie,przychodzą z niczym doceniony każdy wyczyntego typu reakcje,zawsze budują,rozwijają konwersacjewyrazy wdzięczności dla nas każdy widz jest gościemchwile zabawy na rymy zamieniamy,kontakt ze słuchaczem ważnyklimat w każdym klubie fajny,choć nie zawsze jest tak samoraz na wolno,raz na bani wtedy inaczej sprawnikonkretnie najebani Shakin Stevens i Wiślaniewtedy nie wiem co się stanie,jestem hardcoremwokół siebie zamieszanie kumple na mikach,oni mają zaufanie chociaż Działek patrzy krzywona pijackich 100 wyczynówbo chyba się nie zmienię,bo nie dla mnie planowaniepróba zawsze lepiej idzie niż te żywe granie.Gramofony odpalone,wszystko już gotowe,Sykuś gdzieś zniknął a poszedł po piwo noweaaa znów wdrapuje się na scenę,bit już odpalony wszyscy patrzą co się dzieje tyle ludzi naraznie lada wyczyn ich przytrzymać,gadka się rozwija.wiem jak przykłuć ich uwagę,robię swoje,wkładam sercejestem jednym żywiołem jako woda lub ogień.nieobliczalny jak płomień,ludzie skaczą,znaczy się bawiąoko cieszy gdy k skacze,puls podskoczył to nieważnejeszcze nieraz dziać się zacznie tak jak teraz lub podobnienie narobię przeciez w spodnie duży poklask daje wiarępcha do przodu to co robię sens nadaje i znaczeniejeszcze większe niz myślałem talent do przekazu uczućchwil radości,czarnych myśli i wszystkiego co się przysniwysłuchacie,my się wszyscy nieźle tu produkujemychwila sceny a nie ściemy i nieważne czy jest kasamy za poklask dziękujemy ja tak to własnie widzęnie wiem -Ty jesteś widzem,patrzysz inaczejmożesz skaczesz rzadziej iRef.:To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanieSykuś i światełko zawsze będzie takie granie To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszaniePeja i Działek zawsze będzie takie granie.To jest tylko nasze zdanie na to całe zamieszanieNasze zdanie,nasze.
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