
Familia HP, Klub
[Oxy] To dla wszystkich w &quot;Cubie&quot; i w ka&amp;#380;dym dobrym klubie R&amp;#281;ce swoje unie&amp;#347;, lecz s&amp;#322;uchaj te&amp;#380; co m&amp;oacute;wi&amp;#281; F do H.P. tracki dudni&amp;#261; basem na asfalcie Nie mam nic przeciwko by rozgrzewa&amp;#322;y parkiet Ka&amp;#380;dy z nas na ten 'bum' d&amp;#322;ugo czeka&amp;#322; Lecz hip hop to &amp;#380;ycie a nie dyskoteka Familia H.P. 2004 epka [Thomass] To klub i tysi&amp;#261;c hip hopowych g&amp;#322;&amp;oacute;w Rewia mody w&amp;#347;r&amp;oacute;d nastolatek, pe&amp;#322;en klub To jest to miejsce, czas na pe&amp;#322;en luz Czas na browar, na tekille i na wydanie kilku st&amp;oacute;w Jednak jest ma&amp;#322;e ale, bo niekt&amp;oacute;rzy nie &amp;#322;api&amp;#261; &amp;#379;e rap to nie kwestia hitu na lato Czasem trudno uwierzy&amp;#263; w taki obr&amp;oacute;t sprawy &amp;#379;e klub jest wype&amp;#322;niony disco ch&amp;#322;opaczkami I barbie niuniami, one zawsze grymasz&amp;#261;ce Dla nich tylko to co wpada w ucho jest konkret A przecie&amp;#380; to jest party a nie wesele Tak na serio to hip hopolo jest ich dzie&amp;#322;em Dlatego ja potrafi&amp;#281;, a ty nie bardzo Bawi&amp;#263; si&amp;#281; przy M.O.P. (&quot;How about some hardcore&quot;) Dlatego ja potrafi&amp;#281; nagra&amp;#263; taki numer Zachowuj&amp;#261;c umiar i do hip hopu szacunek Skoro ju&amp;#380; mamy chodzi&amp;#263; do tych samych klub&amp;oacute;w Joe zarzuci ten track, wys&amp;#322;ucha&amp;#263; go spr&amp;oacute;buj Nie machaj g&amp;#322;upio r&amp;#281;koma, lepiej &amp;#347;wiadomie S&amp;#322;uchaj dobrej muzyki nim nastanie jej koniec Ref.: x2 Ten joint nie jest tylko do bujania ty&amp;#322;kiem w klubach Ten joint spalaj ostro w g&amp;#322;o&amp;#347;nikowych tubach Wystawionych na parapet osiedlowego okna Zarzu&amp;#263; im ten track bo dzieciaki chc&amp;#261; go dosta&amp;#263; [Oxy] Bawimy si&amp;#281; tu z wami, ale wkurwia jedna rzecz Zn&amp;oacute;w forma przeros&amp;#322;a dobr&amp;#261; hip hopow&amp;#261; tre&amp;#347;&amp;#263; Cze&amp;#347;&amp;#263; tym, kt&amp;oacute;rzy zachowali odpowiedni dystans CHWD frajerom dla kt&amp;oacute;rych to kolejna przysta&amp;#324; To nie pusty freestyle tylko konkretny przekaz To wielkomiejski koncert, a nie wiejska dyskoteka Wypizgane lale oraz ich &amp;#380;elowi ch&amp;#322;opcy Opuszczaj&amp;#261; sal&amp;#281;, tu si&amp;#281; bawi&amp;#261; hardcorowcy Ja wiem, &amp;#380;e hip hop buja wasze ty&amp;#322;ki To ten rytm miasta przy kt&amp;oacute;rym lec&amp;#261; wszystkie tynki To konkretny headbanger ruszaj&amp;#261;cy wasze karki Tylko w tym jest kurwa przekaz a nie przes&amp;#322;odzone bajki Ka&amp;#380;dy z nas chcia&amp;#322;, aby hip hop wznie&amp;#347;&amp;#263; na szczyty Ka&amp;#380;dy z nas pragn&amp;#261;&amp;#322; widzie&amp;#263; tylko takie klipy Ka&amp;#380;dy z nas chcia&amp;#322; aby rap p&amp;#322;yt by&amp;#322;o wiele Mo&amp;#380;na wszystko to zrobi&amp;#263;, ale nie za wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; Spuszczam rapu napalm, od&amp;#322;amki pe&amp;#322;ne mocnych wers&amp;oacute;w Na ka&amp;#380;dym bicie ostro, tu nie miejsce na feng szuj Szukaj sensu w tych s&amp;#322;owach, to nie piosnka radiowa To jest sztuka ulicy, to jest &amp;#380;yciowy towar Red. x4
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