
Familia HP, Rozmowy
P&amp;oacute;&amp;#378;ny wiecz&amp;oacute;r, wypad, wbijam si&amp;#281; w fur&amp;#281;dzisiaj &amp;#380;adnych wy&amp;#347;cig&amp;oacute;w dzisiaj musz&amp;#281; zrozumie&amp;#263;dlaczego wszystko nie jest w stanie czasem wypali&amp;#263;mimo &amp;#380;e stawiamy zawsze bardzo wiele na szalimimo &amp;#380;e z podniesion&amp;#261; g&amp;#322;ow&amp;#261; id&amp;#281; w ten &amp;#347;wiatjednak czasem zaciska si&amp;#281; problem&amp;oacute;w p&amp;#281;tlaczasu ma&amp;#322;o czas ucieka czas nas gonitrzeba du&amp;#380;o wysi&amp;#322;ku aby to co&amp;#347; uchroni&amp;#263;to co&amp;#347; co kiedy&amp;#347; zajmowa&amp;#322;o ca&amp;#322;e nasze &amp;#380;yciaekipy i osiedla ulice i muzykaup&amp;#322;ywaj&amp;#261;ce lata chc&amp;#261; zabra&amp;#263; nam te chwilewalczymy aby &amp;#380;ycie nie kopn&amp;#281;&amp;#322;o nas w ty&amp;#322;ekd&amp;#378;wi&amp;#281;ki policyjnych syren s&amp;#322;ysz&amp;#281; przez otwarte oknojakim&amp;#347; ziomom w &amp;#380;yciu jednak chyba dobrze nie posz&amp;#322;omo&amp;#380;na jecha&amp;#263; ostro ale to nie b&amp;#281;dzie trwa&amp;#322;o wiecznieto jest pretekstem by pomy&amp;#347;le&amp;#263; o tym z sensemmimo wszystko nie odstawi&amp;#281; mego majka na statywmimo wszystko nasza pasja nie spisana jest na stratymamy tylko ma&amp;#322;e chwile nie oddamy ich za nicwci&amp;#261;&amp;#380; wypuszczamy towar z blok&amp;oacute;w &amp;#321;odzi i Pabianiczazdroszcz&amp;#281; tym co maj&amp;#261; teraz pe&amp;#322;no czasumog&amp;#261; nagrywa&amp;#263; do woli i po&amp;#347;wi&amp;#281;ca&amp;#263; si&amp;#281; dla rapumog&amp;#261; ale nie potrafi&amp;#261; tego wykorzysta&amp;#263;wol&amp;#261; krytykowa&amp;#263; wszystkich i siedzie&amp;#263; na ty&amp;#322;kachnam czas pozwala spotka&amp;#263; si&amp;#281; max raz na dwa tygodnieinny da&amp;#322;by dawno spok&amp;oacute;j po prostu &amp;#380;y&amp;#322; wygodnieinny schowa&amp;#322;by ju&amp;#380; dawno przetarte bugi spodniea ja Thomas i [?] ci&amp;#261;gle nagrywamy swoje (wiesz)tym bardziej jestem dumny z tego co robimytym bardziej powiniene&amp;#347; doceni&amp;#263; to co s&amp;#322;yszysznie my&amp;#347;l, &amp;#380;e narzekam po prostu czasem mnie to martwiale wiem, &amp;#380;e zawsze zostan&amp;#261; najtwardsi[x2]To nie balladka ani czas na du&amp;#380;o westchnie&amp;#324;i nie za&amp;#347;piewa laska by umili&amp;#263; te refleksjetakie chwile to jest czas na szczer&amp;#261; rozmow&amp;#281;z samym sob&amp;#261; albo swym najlepszym ziomemNa powa&amp;#380;ne przemy&amp;#347;lenia dzi&amp;#347; nadszed&amp;#322; czasczy to my czy to &amp;#347;wiat rodzi wok&amp;oacute;&amp;#322; tyle z&amp;#322;akiedy my&amp;#347;l&amp;#281; o tych kt&amp;oacute;rych zabra&amp;#322; koksto chc&amp;#281; strzeli&amp;#263; w &amp;#322;eb temu co wymy&amp;#347;li&amp;#322; prochmnie si&amp;#281; w &amp;#380;yciu uda&amp;#322;o unikn&amp;#261;&amp;#263; tego bagnaale wiem, &amp;#380;e niekt&amp;oacute;rych nadal kr&amp;#281;ci ta jazdato droga donik&amp;#261;d taki one way ticketwidzia&amp;#322;em, &amp;#380;e tak &amp;#322;atwo mog&amp;#281; przegra&amp;#263; &amp;#380;yciedlatego nie rzuci&amp;#322;em rapu jak radziliwierzy&amp;#322;em, &amp;#380;e zostan&amp;#281; po&amp;#347;r&amp;oacute;d tych prawdziwychodrzuca&amp;#322;em m&amp;#281;tne teksty rap populist&amp;oacute;wpisa&amp;#322;em do &amp;#347;wiata zbi&amp;oacute;r niewys&amp;#322;anych list&amp;oacute;wbo tylko cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; z nich us&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; na p&amp;#322;ytachreszta gdzie&amp;#347; zosta&amp;#322;a w pomazanych zeszytacha gdyby kto&amp;#347; pyta&amp;#322; czy ju&amp;#380; jestem spe&amp;#322;nionyodsy&amp;#322;am by sprawdzi&amp;#322; m&amp;oacute;j dorobek p&amp;#322;ytowyze &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci&amp;#261;, &amp;#380;e koniec mo&amp;#380;e by&amp;#263; bliskinowymi trackami wci&amp;#261;&amp;#380; zape&amp;#322;niamy dyskikolejna p&amp;#322;yt&amp;#261; chcemy cieszy&amp;#263; si&amp;#281; ni&amp;#261;z czystym sumieniem bez brudzenia sobie r&amp;#261;kw&amp;#322;a&amp;#380;eniem w dup&amp;#281; tym od p&amp;#322;ytowych kontrakt&amp;oacute;wbo nigdy na si&amp;#322;&amp;#281; nie szukamy wydawc&amp;oacute;wmuzyka ju&amp;#380; od dziecka jest nasz&amp;#261; pasj&amp;#261;szkoda, &amp;#380;e niewiele czasu mamy na toka&amp;#380;da wolna chwila jest na wag&amp;#281; z&amp;#322;otato okazja by w gronie F do HP si&amp;#281; spotka&amp;#263;okazja do dyskusji a wniosek jest jedenFamilia HP swoje sprawy w swoje r&amp;#281;ce bierze[x4]To nie balladka ani czas na du&amp;#380;o westchnie&amp;#324;i nie za&amp;#347;piewa laska by umili&amp;#263; te refleksjetakie chwile to jest czas na szczer&amp;#261; rozmow&amp;#281;z samym sob&amp;#261; albo swym najlepszym ziomem

Familia HP - Rozmowy w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/familia-hp-rozmowy-tekst-piosenki,t,485201.html

