
Hemp Gru, 
Kto ty jeste&amp;#347;? - M&amp;oacute;wi&amp;#261; na mnie Wilku WDZ, bierz jeden mach, jeszcze jeden skr&amp;#281;t. Nikt przecie&amp;#380; nie jest &amp;#347;wi&amp;#281;ty, WW-A, uliczne skr&amp;#281;ty. Ja i moi ludzie w kr&amp;#281;gu zamkni&amp;#281;tym. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Tu si&amp;#281; rodz&amp;#281;, tu budz&amp;#281; si&amp;#281; co dzie&amp;#324;, pochodz&amp;#281; z Mokotowa miejsca gdzie, wszyscy znaj&amp;#261; mnie, bardzo z tego ciesz&amp;#281; si&amp;#281;. HEMP G R U, JLB bez nerw&amp;oacute;w. Co u ciebie? -Joint, ten klucz drzwi otwiera, zn&amp;oacute;w szybko znika, wraca jak bumerang. Ro&amp;#347;nie napi&amp;#281;cie, wzrasta t&amp;#281;tno, cz&amp;#322;owiek na oriencie, bo psy go&amp;#324;cze w&amp;#281;sz&amp;#261;. Kto ty jeste&amp;#347;? - Zip Hemp G. Klucz, daj na luz, tak ju&amp;#380;. Wolny cz&amp;#322;owiek znany jako Bilon, ciesz&amp;#281; si&amp;#281; zdrowiem, wykorzystuj&amp;#281; chwile, wa&amp;#380;ny jest dla mnie los mojej rodziny w tyle. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Bandycki Mokot&amp;oacute;w, z nocy tysi&amp;#261;ca jeden, trzeba dzia&amp;#322;a&amp;#263; przebiegle. W sieci nie da&amp;#263; schwyta&amp;#263;, stary g&amp;oacute;rny tlenu, nie brak jest tu czym oddycha&amp;#263;, taaa. Co u ciebie? - Nie mo&amp;#380;na narzeka&amp;#263; przecie&amp;#380; mog&amp;#322;oby by&amp;#263; gorzej, a gdybym narzeka&amp;#322; obci&amp;#261;&amp;#322; r&amp;#281;k&amp;#281; by&amp;#347; mi Bo&amp;#380;e. Dzi&amp;#347; mocno w przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci patrz&amp;#281; prosto w oczy, ciekawy jestem czym jutro mnie zaskoczy. Kto ty jeste&amp;#347;? - Cz&amp;#322;owiek dobrej woli, o to dbam. O czystej my&amp;#347;li z dala od fam. Z pokojowym nastawieniem, dla dobrych ludzi, dobrych niechybie&amp;#324;, Koras Z I P  me drugie imi&amp;#281;. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Kontrast biurowc&amp;oacute;w i kamienic, to centrum dzielnic gdzie pr&amp;#281;dko&amp;#347;ci nie zatrzyma nic. &amp;#346;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie Po&amp;#322;udnie nieznane z tren&amp;oacute;w bezpiecznych, pozdrowienia dla pielgrzym&amp;oacute;w wiecznych. Co u ciebie? - Daj&amp;#281; rad&amp;#281;, s&amp;#322;owem radz&amp;#281; i nie wadz&amp;#281;, miej to na uwadze, powolutku si&amp;#281; prowadz&amp;#281; dobrze. Czas mija w walce o &amp;#380;ycie lepsze coraz pr&amp;#281;dzej, przyjd&amp;#378; pogada&amp;#263; jak chcesz wiedzie&amp;#263; wi&amp;#281;cej. Kto ty jeste&amp;#347;? - Romeo to punkt regularny, &amp;#380;ycie Warszawy dla mnie &amp;#347;wiatem realnym. W kt&amp;oacute;rym roi si&amp;#281; jak w ulu, wychodz&amp;#281; z tego t&amp;#322;umu, kieruj&amp;#281; sw&amp;oacute;j charakter si&amp;#322;&amp;#261; rozumu Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Goc&amp;#322;aw prawa strona miasta, zwyk&amp;#322;a dzielnica po&amp;#322;udniowo - praska. Namiastka rapu wizualna, lokalna wizja w&amp;#322;asna, gdy hajs klika na zawsze. Co u ciebie? - Jak to w &amp;#380;yciu  czyli og&amp;oacute;lnie, raz si&amp;#281; wiedzie dobrze albo bywa niefortunnie. Zaci&amp;#347;ni&amp;#281;te pi&amp;#281;&amp;#347;ci GOC&amp;#321;AW - dzielnica, z Hemp Gru JLB &amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;wie. Kto ty jeste&amp;#347;? - Syn Al Capono, Zip pewnie od chrzono, Zipa grono zaliczono, z dum&amp;#261; nosz&amp;#281; Zip znamiono. Honor, B&amp;oacute;g, rodzina, trzyma tak jak kij dla alpinisty, tak jak wszyscy za jednego, tak ja sam jeden za wszystkich. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Zza muru, z krainy toru kr&amp;oacute;l&amp;oacute;w, z krainy hazard&amp;oacute;w, jak masz hajs to bombarduj. To przedrze&amp;#378;nia, wy&amp;#347;cigi, wygi z pierwszej ligi. St&amp;#261;d narasta &amp;#380;ycie miasta, pal tu z r&amp;#281;ki jedenastka. Co u ciebie? - Spoko bit, dalej spryt ponad rozwag&amp;#281;. Jak to Zip daj&amp;#281; rad&amp;#281;, dalej jad&amp;#281; wraz z Zip sk&amp;#322;adem. Nie narzekam, czas ucieka. Temat rzeka jako&amp;#347; p&amp;#322;ynie, zanurzony w dymie figiel i znowu co&amp;#347; si&amp;#281; zwinie. Elo! Kto ty jeste&amp;#347;? - Felipe - cz&amp;#322;owiek prosty, z krwi i ko&amp;#347;ci, uciele&amp;#347;nienie &amp;#347;wiat&amp;#322;a i ciemno&amp;#347;ci. Swojej prawaro&amp;#347;ci do wolno&amp;#347;ci, p&amp;#322;onie z uczciwo&amp;#347;ci, Zip godno&amp;#347;ci. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Z Polski, Warszawa rewir Ursynowski, blokowisk klasy, tu ludzi znam z ksyw. W nocy wycie, auto wsyp dochodzi mych uszu, s&amp;#261;siedzi ani mru, mru to regu&amp;#322;a tego buszu. Co u ciebie? - Si&amp;#281; wiedzie z doz&amp;#261; ani muszu, nie &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; wersu w uszu. Orkiestra w buszu, sze&amp;#347;cioramienny, kran pierwszy i ostatni raz, jest dobrze ziomale i oby tak dalej. Kto ty jeste&amp;#347;? - Na komendzie lunatyk, haszysz gandzia fanatyk. Hip  Hop maniak, pewien swoich ludzi, swego zdania. Z dobrym stylem uto&amp;#380;samiaj. Elo kryptonim, JWP to nie synonim. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - Warszawa city, p&amp;oacute;&amp;#322;noc ta strona stolicy. Drogowskazy to na murach graffiti. Miejsce bytu mej ekipy tu, Bielany, klub Sw&amp;oacute;j miejski globtroter, nie myl z rajskim ogrodem. Co u ciebie? - Wszystko po staremu Thc, uzdatniasz tlenu w p&amp;#322;ucach, ....moja grupa. JWP  czyli mistrzostwo non  stop, pozdro dla H. G. na PROSTO. Kto ty jeste&amp;#347;? - (Scratch) Dj Brzydal. Sk&amp;#261;d pochodzisz? - (Scratch) u-u-u Ursyn&amp;oacute;w, u-u-u Ursyn&amp;oacute;w. Co u ciebie? - (Scratch) Nawijam bo chc&amp;#281;.(Scratch) Ja nic nie musz&amp;#281;, dlatego mam czyst&amp;#261; dusz&amp;#281;.
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