
Familia HP, Hipokryzja
Ej, czy musz&amp;#281; ci&amp;#281; pyta&amp;#263; o hajs No sk&amp;#261;d&amp;#380;e przecie&amp;#380; wspominasz o nim co ka&amp;#380;dy koncert U&amp;#380;alasz si&amp;#281; nad losem biednych raper&amp;oacute;w Wiesz uliczniku ty lepiej nic ju&amp;#380; nie m&amp;oacute;w Twoje slogany straci&amp;#322;y wa&amp;#380;no&amp;#347;&amp;#263; w dniu Gdy podzieli&amp;#322;e&amp;#347; swoje sumienie na p&amp;oacute;&amp;#322; By&amp;#347; spokojnie m&amp;oacute;g&amp;#322; spojrze&amp;#263; ze sceny w t&amp;#322;um Zgarniaj&amp;#261;c kasy, &amp;#347;wi&amp;#281;ci&amp;#263; fa&amp;#322;szu tryumf Nie musisz m&amp;oacute;w nic ziom Ja i tak wiem kto jest i kim i kto jest sk&amp;#261;d Mnie nie wprowadzisz w b&amp;#322;&amp;#261;d Za d&amp;#322;ugo ju&amp;#380; w tym jestem Obserwuj&amp;#281; ka&amp;#380;dy tw&amp;oacute;j ruch jak si&amp;#281; mijasz z ka&amp;#380;dym tekstem Dzieciaki to &amp;#322;ykaj&amp;#261; widz&amp;#261;c jedno twe oblicze To kt&amp;oacute;re chcesz a nie to kt&amp;oacute;re widz&amp;#281; To &amp;#380;aden spisek &amp;#380;adna zazdro&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;adne &amp;#380;arty Po prostu skurwysynu zagraj raz w otwarte karty Gardzisz filozofi&amp;#261; i mentorstwem w tekstach A poucza&amp;#263; samemu ci&amp;#261;gle nie mo&amp;#380;esz przesta&amp;#263; &amp;#346;miesz&amp;#261; takie akcje kiedy jak furiat Dla szybkiego szmalu got&amp;oacute;w jeste&amp;#347; si&amp;#281; wydurnia&amp;#263; Te gorzkie s&amp;#322;owa to twego ko&amp;#324;ca zwiastun Nie obroni ci&amp;#281; na g&amp;#322;ow&amp;#281; zaci&amp;#261;gni&amp;#281;ty kaptur I tak spojrz&amp;#261; ci w oczy nie inaczej ni&amp;#380; prosto Spytaj&amp;#261; dlaczego to s&amp;#322;owo zako&amp;#324;czy&amp;#322;e&amp;#347; kropk&amp;#261; Zarabiasz miesi&amp;#281;cznie trzy moje pensje I pieprzysz &amp;#380;e korzystasz z komunikacji miejskiej Kiedy podje&amp;#380;d&amp;#380;am pod klub swoim w&amp;#322;asnym w&amp;oacute;zkiem Ty w&amp;#347;r&amp;oacute;d kumpli emanujesz swoim fa&amp;#322;szywym ub&amp;oacute;stwem Zgrywasz zioma kt&amp;oacute;ry ledwo wi&amp;#261;&amp;#380;e koniec z ko&amp;#324;cem W rzeczywisto&amp;#347;ci na twoim koncie hulaj&amp;#261; tysi&amp;#261;ce A najbardziej wkurwia to &amp;#380;e obgadujesz za plecami To co osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#322;em w&amp;#322;asnymi r&amp;#281;kami Z p&amp;#322;yty na p&amp;#322;yt&amp;#281; zamiast mniej to ty wi&amp;#281;cej M&amp;oacute;wisz &amp;#380;e w portfelu masz tylko powietrze Oszukujesz sam siebie by utrzyma&amp;#263; stereotyp &amp;#379;e w Polsce mamy tylko k&amp;#322;opoty A k&amp;#322;opot to my raczej mamy ale z tob&amp;#261; Bo to w twojej g&amp;#322;owie nowe ideologie si&amp;#281; rodz&amp;#261; To ty nabijasz tych dzieciak&amp;oacute;w w butelk&amp;#281; &amp;#379;e z grania koncert&amp;oacute;w pieni&amp;#261;dze masz niewielkie Wytykaj&amp;#261; innym przesycenie ideologi&amp;#261; A sami jak sekta narzucaj&amp;#261; swe proroctwo Rzucaj&amp;#261; na prawo i lewo imi&amp;#281; Boga Cho&amp;#263; noga ich od lat nie wst&amp;#261;pi&amp;#322;a do ko&amp;#347;cio&amp;#322;a No&amp;#347;nik s&amp;#322;owa, &amp;#322;adunek hipokryzja Krzyczysz chwdp a tw&amp;oacute;j ojciec to policjant Czysta fikcja pusty hip hop pe&amp;#322;en fa&amp;#322;szu Rymujesz o ideach a robisz to dla hajsu Znam takich ludzi co kiedy&amp;#347; si&amp;#281; zapierali &amp;#379;e s&amp;#322;awa i kasa nie liczy si&amp;#281; dla nich Dzi&amp;#347; nadal tak m&amp;oacute;wi&amp;#261; ale zapominaj&amp;#261; doda&amp;#263; &amp;#379;e ju&amp;#380; od dawna nie wierz&amp;#261; we w&amp;#322;asne s&amp;#322;owa To takim hipokrytom wielu chce zaufa&amp;#263; To oni mnie bawi&amp;#261; jak cyrkowa trupa To im dedykowany jest ten kawa&amp;#322;ek Czas zacz&amp;#261;&amp;#263; odr&amp;oacute;&amp;#380;nia&amp;#263; co czarne a co bia&amp;#322;e Bierzesz laski do refrenu &amp;#380;eby wszystko by&amp;#322;o ekstra Chocia&amp;#380; m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347; &amp;#380;e to czysta komercja We&amp;#378; przesta&amp;#324;, nie poczekam na twoj&amp;#261; obron&amp;#281; Argument&amp;oacute;w mam tak wiele jak na &amp;#347;wiecie by&amp;#322;o wojen Dzieciaki za firewallem niech s&amp;#322;uchaj&amp;#261; ciebie dalej O.S.T.R. i Tede ju&amp;#380; zjechali ich z jajem Niekt&amp;oacute;rych te kwestie zlej&amp;#261; jak ulewny deszcz Je&amp;#347;li nie wiedzia&amp;#322;e&amp;#347; to teraz wiesz
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