
Familia HP, Naprz
Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; droga &amp;#380;ycia kr&amp;#281;ta To ten czas by o pora&amp;#380;kach nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; Wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wnioski i zostawi&amp;#263; wszystko w tyle Krok za krokiem naprz&amp;oacute;d uzbrojeni w now&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; wok&amp;oacute;&amp;#322; pe&amp;#322;no przeszk&amp;oacute;d Precz skurwysynom kt&amp;oacute;rzy wszyscy chc&amp;#261; zepsu&amp;#263; Je&amp;#347;li komu&amp;#347; ma si&amp;#281; uda&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;nie uda si&amp;#281; mnie Familia HP eudezet, PCE Id&amp;#281; naprz&amp;oacute;d ze sztandarem F do HP Ju&amp;#380; ca&amp;#322;&amp;#261; dekad&amp;#281; mam sw&amp;oacute;j w&amp;#322;asny &amp;#380;ycia patent Zatem brn&amp;#281; w tym bagnie kt&amp;oacute;re wci&amp;#261;ga wielu ludzi Walcz&amp;#261; ze sob&amp;#261; o ka&amp;#380;dy szczeg&amp;oacute;&amp;#322; g&amp;#322;upi Animozje wywo&amp;#322;ane egoizmem i zazdro&amp;#347;ci&amp;#261; W &amp;#380;y&amp;#322;ach zamiast krwi p&amp;#322;ynie nienawi&amp;#347;ci potok A swoj&amp;#261; &amp;#347;cie&amp;#380;k&amp;#261; ze swoim planem id&amp;#281; prosto Skuteczny jak Larry Berth i celtowie z Boston Odpieram ataki tak jak &amp;#347;redniowieczna twierdza I nie broni&amp;#281; jej mur&amp;oacute;w tylko broni&amp;#281; jej serca Zachowuj&amp;#281; ten czas i pami&amp;#281;tam to co przesz&amp;#322;o Lecz ci&amp;#261;gle najwa&amp;#380;niejsze nowe cele przede mn&amp;#261; Dumny ze swych ludzi i z dum&amp;#261; mego miasta Z podniesionym czo&amp;#322;em przypuszczam nowy atak Widz&amp;#281; &amp;#347;wiat&amp;#322;o w tunelu, jest tak mocne jak xenon Ta dzielnica i to miasto jest m&amp;#261; obiecan&amp;#261; ziemi&amp;#261; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; droga &amp;#380;ycia kr&amp;#281;ta To ten czas by o pora&amp;#380;kach nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; Wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wnioski i zostawi&amp;#263; wszystko w tyle Krok za krokiem naprz&amp;oacute;d uzbrojeni w now&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; wok&amp;oacute;&amp;#322; pe&amp;#322;no przeszk&amp;oacute;d Precz skurwysynom kt&amp;oacute;rzy wszyscy chc&amp;#261; zepsu&amp;#263; Je&amp;#347;li komu&amp;#347; ma si&amp;#281; uda&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;nie uda si&amp;#281; mnie Familia HP eudezet, PCE P&amp;#322;yniemy naprz&amp;oacute;d jak piraci z karaib&amp;oacute;w W oceanie szaro&amp;#347;ci szukamy przyg&amp;oacute;d To jest m&amp;oacute;j wyb&amp;oacute;r &amp;#347;wiadomie szukam nowych wyzna&amp;#324; Rozwijam karier&amp;#281; jak Nikodem Dyzma To charyzma i talent plus to &amp;#380;e dzia&amp;#322;am na szerok&amp;#261; skal&amp;#281; Sprawia &amp;#380;e jestem tu gdzie chcia&amp;#322;em &amp;#379;e od lat mam za sob&amp;#261; ziombli ca&amp;#322;&amp;#261; armi&amp;#281; &amp;#321;atwo ich rozpozna&amp;#263; po bluzach w jednej barwie Eudezet hip hop i znak HP na plecach Od zawsze ten sam cel nam przy&amp;#347;wieca&amp;#322; Aby sta&amp;#263; si&amp;#281; aktywnym nie tylko sta&amp;#263; biernie Zadamy k&amp;#322;am ka&amp;#380;demu kto sieje ferment Ich plany misterne sypi&amp;#261; si&amp;#281; jak windows Gdy tylko w eter pu&amp;#347;cimy z p&amp;#322;yty intro Idziemy naprz&amp;oacute;d wyprzedzaj&amp;#261;c rywali Skurwysyn&amp;oacute;w co pr&amp;oacute;buj&amp;#261; nasze rz&amp;#261;dy obali&amp;#263; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; droga &amp;#380;ycia kr&amp;#281;ta To ten czas by o pora&amp;#380;kach nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; Wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wnioski i zostawi&amp;#263; wszystko w tyle Krok za krokiem naprz&amp;oacute;d uzbrojeni w now&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; wok&amp;oacute;&amp;#322; pe&amp;#322;no przeszk&amp;oacute;d Precz skurwysynom kt&amp;oacute;rzy wszyscy chc&amp;#261; zepsu&amp;#263; Je&amp;#347;li komu&amp;#347; ma si&amp;#281; uda&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;nie uda si&amp;#281; mnie Familia HP eudezet, PCE Tak ju&amp;#380; tu jest i nikt tego nie zmieni Jeden &amp;#378;le &amp;#380;yczy drugiemu wszyscy ci&amp;#261;gle zwa&amp;#347;nieni Taka mentalno&amp;#347;&amp;#263;, nieustanny pesymizm Wci&amp;#261;&amp;#380; ich k&amp;#322;uje w sercach innego dobry wynik Je&amp;#347;li zyskasz sukces jest on twoj&amp;#261; pora&amp;#380;k&amp;#261; Na ka&amp;#380;dym kroku tutaj rz&amp;#261;dzi zwyk&amp;#322;a ludzka zazdro&amp;#347;&amp;#263; Pieprz to r&amp;oacute;b swoje a&amp;#380; do ko&amp;#324;ca Zgodnie z czystym sumieniem buduj &amp;#347;wiat sw&amp;oacute;j od podstaw To troska o ciebie ani &amp;#380;adne proroctwa Nie przyjmuj wszystkich rad swej intencji co&amp;#347; zostaw Id&amp;#261;c z t&amp;#322;umem staniesz kiedy on stanie Kiedy b&amp;#281;dziesz szed&amp;#322; sam zachowasz swoje w&amp;#322;asne zdanie Jak nieliczny powstaniec wydaj&amp;#281; walk&amp;#281; wi&amp;#281;kszo&amp;#347;ci Mych warto&amp;#347;ci broni&amp;#261;c zgubi&amp;#281; ka&amp;#380;dy po&amp;#347;cig Kiedy widz&amp;#281; &amp;#380;e doceniasz moj&amp;#261; prac&amp;#281; to wiem &amp;#379;e id&amp;#281; naprz&amp;oacute;d z ka&amp;#380;dym nowym trackiem Ja wci&amp;#261;&amp;#380; naprz&amp;oacute;d na mikeu silny jak taran Thomas tak pozornie grzeczny jak Coby Briant Liryczne bomby rozbraja, cenisz styl i klas&amp;#281; Ja si&amp;#281; postaram &amp;#380;eby&amp;#347; doceni&amp;#322; F do HP Masz przed sob&amp;#261; weteran&amp;oacute;w, raper&amp;oacute;w i ludzi I to bierz pod uwag&amp;#281; przy ocenie naszej muzy A najbardziej ciesz&amp;#261; nas ci s&amp;#322;uchacze Kt&amp;oacute;rzy tak samo jak my na co dzie&amp;#324; &amp;#380;yj&amp;#261; rapem Z nimi przybita piona, czasem autograf To dla nich wa&amp;#380;ne nie jeden przysz&amp;#322;o mi rozda&amp;#263; To daje si&amp;#322;y z ka&amp;#380;dym nowym wschodem s&amp;#322;o&amp;#324;ca I tak ka&amp;#380;dy kolejny krok naprz&amp;oacute;d to spontan Teraz wiesz sk&amp;#261;d mam w sobie energi&amp;#281; Odnawialne &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;o jak litowe baterie A wszystkich przeciwnik&amp;oacute;w musze zmartwi&amp;#263; Od dekady zwyci&amp;#281;sko schodzimy z pola walki Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; droga &amp;#380;ycia kr&amp;#281;ta To ten czas by o pora&amp;#380;kach nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; Wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; wnioski i zostawi&amp;#263; wszystko w tyle Krok za krokiem naprz&amp;oacute;d uzbrojeni w now&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#281; Idziemy naprz&amp;oacute;d cho&amp;#263; wok&amp;oacute;&amp;#322; pe&amp;#322;no przeszk&amp;oacute;d Precz skurwysynom kt&amp;oacute;rzy wszyscy chc&amp;#261; zepsu&amp;#263; Je&amp;#347;li komu&amp;#347; ma si&amp;#281; uda&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;nie uda si&amp;#281; mnie Familia HP eudezet, PCE [2x]
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