
Familia HP, Kolejny krok
Nast&amp;#281;pny etap &amp;#380;ycia wielkomiejskich zawodnik&amp;oacute;w F do HP przekaz p&amp;#322;yn&amp;#261;cy wci&amp;#261;&amp;#380; do &amp;#322;&amp;oacute;dzkich bit&amp;oacute;w to o ludziach i dla ludzi s&amp;#322;owa tego co nieukisz to nie czas &amp;#380;eby wr&amp;oacute;ci&amp;#263; bo my ci&amp;#261;gle tu jeste&amp;#347;my silne zwi&amp;#261;zani z ulicy kultur&amp;#261; dla feak&amp;oacute;w jak pawulon czasem z nadci&amp;#261;gni&amp;#281;t&amp;#261; strun&amp;#261; s&amp;#322;owa mog&amp;#261;ce rozdra&amp;#380;ni&amp;#263; ale nie nikn&amp;#261;ce w matni czasem w wersach dosadni jednak przekaz zawsze szczery jak na najwi&amp;#281;kszej gie&amp;#322;dzie papier&amp;oacute;w warto&amp;#347;ciowych nasze akcje zyskuj&amp;#261; zwolennik&amp;oacute;w nowych co nie r&amp;oacute;wna si&amp;#281; z tym ze starzy ju&amp;#380; odchodz&amp;#261; przyci&amp;#261;ga ich rozw&amp;oacute;j z ka&amp;#380;d&amp;#261; produkcja now&amp;#261; to nie jest zabawa w osiedlowej piaskownicy to co dla mnie jest pro dla ciebie mo&amp;#380;e by&amp;#263; niczym miejskie wibracje tajemnicze jak matrix by&amp;#347; nie zastyg&amp;#322; ruszaj&amp;#261; jak adrenaliny zastrzyk pewnym krokiem od podziemnych akcji nielegalnych kaset demo ro&amp;#380;nych kompilacji pewnych szlakiem wytyczonym od samego startu po&amp;#347;wi&amp;#281;ci&amp;#322;em wiele spraw ale wiem &amp;#380;e by&amp;#322;o warto gdybym mia&amp;#322; to jako&amp;#347; spieprzy&amp;#263; co gorsza zrobi&amp;#263; krok wstecz rzuci&amp;#322;bym to wszystko zrobi&amp;#322; inne miejsce chocia&amp;#380; robi&amp;#281; g&amp;#322;ownie to dla siebie zawsze b&amp;#281;d&amp;#281; mi&amp;#261;&amp;#322; szacunek dla tych kt&amp;oacute;rzy dla nas maja respekt wielu tylko na dochody patrzy szuka zysk&amp;oacute;w ja niezale&amp;#380;nie od uk&amp;#322;ad&amp;oacute;w wszelkich nacisk&amp;oacute;w wykonuje milowy krok w stron&amp;#281; post&amp;#281;pu orkiestra kt&amp;oacute;ra gra bez dyrygent&amp;oacute;w mc's pozbawieni suflera to gatka szczera w pocie czo&amp;#322;a do podstaw budowana kariera i starania by utrzyma&amp;#263; presti&amp;#380; si&amp;#281;gnij po nasza p&amp;#322;yt&amp;#281; zanim to wszystko prze&amp;#347;pisz To kolejny krok kolejna szansa kolejny album kt&amp;oacute;ry nie si&amp;#281; szczero&amp;#347;&amp;#263; produkcje mocne tak jak testosteron Familia HP od 9 9 4 w grze sprawd&amp;#378; jak to si&amp;#281; robi w &amp;#321;DZ To kolejny krok z mikrofonem w r&amp;#281;ku szmal mo&amp;#380;e poczeka&amp;#263; nie stanowi priorytetu to nie utopijny be&amp;#322;kot tylko proste szczere s&amp;#322;owa zawsze licz na niezale&amp;#380;ny &amp;#322;&amp;oacute;dzko pabianicki towar cho&amp;#263; lata lec&amp;#261; wci&amp;#261;&amp;#380; idea&amp;#322; ten sam wci&amp;#261;&amp;#380; szczery rap gram wci&amp;#261;&amp;#380; starych przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; znam warto&amp;#347;ci mych typ wyjebane bity szczero&amp;#347;&amp;#263; teskt&amp;oacute;w nic dla efekt&amp;oacute;w kupisz p&amp;#322;yt&amp;#281; wys&amp;#322;uchasz doszukasz si&amp;#281; konteskt&amp;oacute;w szuka&amp;#322;e&amp;#347; bit&amp;oacute;w kt&amp;oacute;re jak z &amp;#322;uku wystrzelona strza&amp;#322;a docieraj&amp;#261;c do twego cia&amp;#322;a daj&amp;#261; czego pragniesz szuka&amp;#322;e&amp;#347; ludzi kt&amp;oacute;rych nie obchodz&amp;#261; resztki na dnie tylko to co na topie jeszcze wi&amp;#281;cej osi&amp;#261;gni&amp;#281;&amp;#263; dam ci m&amp;oacute;j rap w jego najlepszej formie by tw&amp;oacute;j wysiad&amp;#322; jak McGyver przy Jamesie Bondzie Tomas Oxy Dj Joe rap robimy by&amp;#347; go wzi&amp;#261;&amp;#322; powiedzieli&amp;#347;cie hej czas powiedzie&amp;#263; hou To kolejny krok kolejna szansa kolejny album kt&amp;oacute;ry nie si&amp;#281; szczero&amp;#347;&amp;#263; produkcje mocne tak jak testosteron Familia HP od 9 9 4 w grze sprawd&amp;#378; jak to si&amp;#281; robi w &amp;#321;DZ [x2]
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