
Familia HP, Kilka s
[Oxy] Kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w wyja&amp;#347;nie&amp;#324;...Ta historia wcale nie jest taka kr&amp;oacute;tka Cho&amp;#263; by&amp;#322;y w niej kobiety, imprezy, czasem w&amp;oacute;dka To historia tych lat od bardziej formalnej strony Ci&amp;#261;g&amp;#322;e nerwy o to czy nas czas by&amp;#322; stracony W&amp;#322;o&amp;#380;ona praca mog&amp;#322;a zosta&amp;#263; tylko dla nas Lecz po co przy tym wszystkim tyle obietnic nam stawiasz Mydlenie oczu dobr&amp;#261; dystrybucj&amp;#261; i promocj&amp;#261; Tw&amp;oacute;j pieprzony obowi&amp;#261;zek, kt&amp;oacute;rego nie chcesz si&amp;#281; dotkn&amp;#261;&amp;#263; Na samym pocz&amp;#261;tku to nie mia&amp;#322;o znaczenia Konkret przekaz, imprezowy freestyle, ma&amp;#322;a scena Jeden deck podawa&amp;#322; bit, a drugi rejestrowa&amp;#322; Ka&amp;#380;dy pomys&amp;#322;, metafor&amp;#281; kt&amp;oacute;r&amp;#261; zapoda&amp;#322;a g&amp;#322;owa To by&amp;#322; b&amp;#322;ysk jak supernowa, o&amp;#347;wiecenie mn&amp;oacute;stwa ludzi Mog&amp;#322;em sam opowiada&amp;#263; o swych sprawach do swej muzy On to us&amp;#322;ysza&amp;#322; zastrzyg&amp;#322; uchem nad mym demem Wydamy to, podpisz to a zrobisz karier&amp;#281; Tylko wiesz pierwszy album wy zrobicie tak jak chcemy Ja wam powiem o czym pisa&amp;#263;, lepiej b&amp;#281;d&amp;#281; trzyma&amp;#322; stery Kurwa nawet nie wiesz jak si&amp;#281; wtedy czu&amp;#322;em Na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie te lejbele ju&amp;#380; wsadzono do trumien Na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie wikingowie odeszli do Odyna I tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie dzieciak ta historia si&amp;#281; zaczyna Ref.: x2 Ta historia opowiada o nas Pisze szczerze Te s&amp;#322;owa Dedykuje to tym Co zagrali w chuja Te kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w wyja&amp;#347;nie&amp;#324; skumaj... [Thomas] Setki porad, dis&amp;oacute;w na forach Nie jeden rzuci&amp;#322; by to, gdyby przysz&amp;#322;a taka pora Bo to rap, tu nie jeden p&amp;#281;ka Nie umie tego ola&amp;#263; Nie dziw si&amp;#281; ziom, sam si&amp;#281; w tym po&amp;#322;ap To na ten dzie&amp;#324; czekali&amp;#347;my ca&amp;#322;e lata By&amp;#263; niezale&amp;#380;nym wed&amp;#322;ug w&amp;#322;asnych zasad I po latach przy dok&amp;#322;adniej analizie przebytej drogi, wysi&amp;#322;ku jaki trzeba by&amp;#322;o w&amp;#322;o&amp;#380;y&amp;#263; Widzimy detale, kt&amp;oacute;re umkn&amp;#281;&amp;#322;y Czy z g&amp;#322;upoty, czy raczej z naszej niewiedzy Byli&amp;#347;my &amp;#347;lepi czy byli&amp;#347;my za m&amp;#322;odzi Niewa&amp;#380;ne, nikt nam oczu nie chcia&amp;#322; otworzy&amp;#263; Wr&amp;#281;cz odwrotnie, m&amp;oacute;wili b&amp;#281;dzie dobrze A by&amp;#322;o tak okropnie, dzia&amp;#322;a&amp;#263; roztropnie Nikt o to nie dba&amp;#322; gdy nadarzy&amp;#322;a si&amp;#281; szansa Te&amp;#380; chcieli&amp;#347;my znale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; w roli giganta &quot;Sprawd&amp;#378; Sytuacj&amp;#281;&quot; - pewnie wielu kojarzy P&amp;#322;yta bez promocji, a dobry wynik sprzeda&amp;#380;y A rzeczy obiecanych by&amp;#322;o wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; wykonanych Wi&amp;#281;c prawie wszystko robili&amp;#347;my sami Ref. [Thomass] No to jed&amp;#378;my dalej, czas ucieka&amp;#322; przez palce W r&amp;#281;ku z kontraktem zbywani przez wydawc&amp;#281; I nie tylko w Eudezet czekali na drugi Long Play W ca&amp;#322;ej Polsce ch&amp;#281;tnie przychodzili na nasz koncert W ko&amp;#324;cu nowe plany, kontakty, koneksje Nagrywki pod wp&amp;#322;ywem wibracji w mie&amp;#347;cie Nagle nowy uk&amp;#322;ad z wytw&amp;oacute;rni&amp;#261; Da&amp;#322; motywacj&amp;#281;, cho&amp;#263; uwierzy&amp;#263; by&amp;#322;o trudno Dali&amp;#347;my wiar&amp;#281;, dali&amp;#347;my aprobat&amp;#281; Dali&amp;#347;my wszystko co mieli&amp;#347;my na strat&amp;#281; W tym czasie ruszy&amp;#322;a biznesu machina Popsu&amp;#322;a klimat, jej nie da&amp;#322;o si&amp;#281; zatrzyma&amp;#263; Byli&amp;#347;my przekonani, &amp;#380;e wiemy wystarczaj&amp;#261;co By walczy&amp;#263; o swoje, &amp;#380;e niczego nam nie zm&amp;#261;c&amp;#261; A to by&amp;#322;o trudne jak trafienie sz&amp;oacute;stki w totka Bo pech w postaci B&amp;#322;&amp;#261;d Records nas spotka&amp;#322; [Oxy] Ju&amp;#380; teraz sami sobie na sw&amp;oacute;j w&amp;#322;asny rachunek Mo&amp;#380;e nie na wielk&amp;#261; skal&amp;#281;, ale zrobi&amp;#281; to jak umiem Trzymam na tym r&amp;#281;ce od pocz&amp;#261;tku do ko&amp;#324;ca Pierwszy kr&amp;#261;&amp;#380;ek w Slang Records to Eudezet Allstars Drugi w&amp;#322;a&amp;#347;nie s&amp;#322;yszysz, a wkr&amp;oacute;tce b&amp;#281;d&amp;#261; nowe Te CD zakuje na pami&amp;#281;&amp;#263; ka&amp;#380;dy hip hopowiec yo Familia H.P. sk&amp;#322;ada kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w wyja&amp;#347;nie&amp;#324; Cho&amp;#263;by nie wiem ile przeszk&amp;oacute;d te tracki zostan&amp;#261; na zawsze Ref. x2
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