
Familia HP, Kuloodporni
A ja mam ten, ukajam dla tych którzy połykają swój cień
przechodzą przez to życie jakby szli przez zły sen
ja wiem oni wiedzą, że ja też dobrze wiem
muzyka jest jak tlen
A ja mam ten nie widzą tego, że powstaje kolejny dzień
kolejny promień słońca nie zatrzyma go ten
ten który nie będzie wierzył, że ja do nieba chcę
muzyka jest jak tlen
Chodź spłonął Metropoli a Babilon też spłonie
dla tej muzyki nie nadejdzie nigdy koniec
moc tej 16 gorące dźwięki
na zawsze zostawią ślad w twej pamięci
dziesiątki tracków utrwalonych na taśmach
setki koncertów które zdążyłem zagrać
i w wielu miastach udział w przeróżnych akcjach
muzyczny testament zapisany w tych wibracjach
manifestacja tego co zostanie po nas
tym razem zapodana wam w gorących raegge tonach
nikt już tego nie pokona to jest jak dziedzictwo Boże
zatarliśmy ślady tak jak piramidy Faraona
wiem wielu chciałoby naszej zagłady
będą tworzyć układy aby duch ten w nas zabić
ale my wciąż podążamy swoją własną ścieżką
wbrew tym którym ziarno nienawiści w krew weszło
idę ulicą i kłaniam się kulą
pociski nienawiści śmiercionośne jak Pavulon
lecz z naszą muzyką my jesteśmy nietykalni
Familia, Jamal, Afu-ra tak Bulletproof, padnij
[zwrotka angielska]
Niech strzelają seriami jeśli tyle w nich odwagi
nie tacy jak oni nie dali ze mną rady
to nie pieprzone układy to pieprzona rzeczywistość
to co po mnie zostanie to mój hip-hop
z każdym wersem nabieram odporności
na strzały zatrute jadem zazdrości
to jak pościg jestem stale ścigany
a wiem że stoję na pozycji wygranej
moja historia to nie tylko metryka
to moje słowa i flow na tłustych bitach
liryczny bandyta co pocisków się nie boi
chcą mnie zgładzić muzyka na to nie pozwoli
to dzięki niej będę żywy na zawsze
za każdym razem gdy poleci w Winampie
zobacz nasze płyty mówią wszystko o nas
czas nie będzie w stanie nigdy nas pokonać
kuloodporni do was mam polisę na życie
nieśmiertelność gwarantowaną przez muzyke
immunitet co sprawia że jesteśmy nietykalni
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