
Hemp Gru, Cudowny dzieciak
Czas moim sprzymierze&amp;#324;cem Ulegam odnowieniu Kto&amp;#347; zwi&amp;#261;zuje me r&amp;#281;ce Odpada po namy&amp;#347;leniu Wiem &amp;#380;e si&amp;#322;a w nowym pokoleniu drzemie Co z&amp;#322;ego w d&amp;#261;&amp;#380;eniu do doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci nie wiem Czemu ludzie pro&amp;#347;ci nie wykorzystuj&amp;#261; swych talent&amp;oacute;w Z&amp;#322;y system produkuje wci&amp;#261;&amp;#380; zakr&amp;#281;t&amp;oacute;w Nie pozawala pali&amp;#263; skr&amp;#281;t&amp;oacute;w zrzuci&amp;#263; p&amp;#281;t&amp;oacute;w &amp;#346;wiat do nieba pe&amp;#322;en ludzkiego lamentu Znam student&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rzy pod kopu&amp;#322;&amp;#261; wcale nie maj&amp;#261; mi&amp;#281;kko Dalej wkr&amp;#281;tka za wkr&amp;#281;tom i nie nie nie tak pr&amp;#281;dko Z nami nie p&amp;oacute;jdzie ci tak &amp;#322;atwo Ogie&amp;#324; w oczach dzieciak ty znasz to I masz to co ja igraszk&amp;#261; nie jest &amp;#380;ycie To gra kt&amp;oacute;ra nigdy nie ma ko&amp;#324;ca Jak nadzieja jak promienie s&amp;#322;o&amp;#324;ca Masz umys&amp;#322; my&amp;#347;l to od Boga dar Ju&amp;#380; dzi&amp;#347; w drog&amp;#281; rusz by&amp;#347; nie musia&amp;#322; zosta&amp;#263; w tyle &amp;#346;nisz sen ma w nim miejsce i ja w nim jestem Wiem &amp;#380;e si&amp;#281; nie myl&amp;#281; na ile liczysz Ten tak jak ka&amp;#380;dy przecie&amp;#380; pope&amp;#322;nia b&amp;#322;&amp;#281;dy Kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy i&amp;#347;&amp;#263; sam wybieram cho&amp;#263; labirynt kr&amp;#281;ty Dotr&amp;#281; nie czas na sentymenty Cz&amp;#322;owiek pieprzy&amp;#263; mendy Tak brzmi moje zdanie WDZ Hemp Gru i niech tak pozostanie Dzieciak Z blokowiska ma&amp;#322;olat niespe&amp;#322;na 16 lat Cudowny dzieciak umys&amp;#322; m&amp;#322;ody wiedzy g&amp;#322;odny Wybra&amp;#322; kierunek odwrotny ni&amp;#380; jego r&amp;oacute;wie&amp;#347;nicy W pobliskiej okolicy od podw&amp;oacute;rka z dala od ulicy Ch&amp;#322;opak ambitny z domu by&amp;#322; bidny Chcia&amp;#322; si&amp;#281; wyrwa&amp;#263; z getta za wszelk&amp;#261; cen&amp;#281; Sko&amp;#324;czysz szko&amp;#322;&amp;#281; zda&amp;#263; matur&amp;#281; I&amp;#347;&amp;#263; na studia kt&amp;oacute;re umo&amp;#380;liwi&amp;#322;yby mu Lepszy byt start w &amp;#380;yciu da&amp;#322;y przywilej Na tyle ile b&amp;#281;dzie go na to sta&amp;#263; By m&amp;oacute;c zosta&amp;#263; by&amp;#263; kim&amp;#347; jak cz&amp;#322;owiek &amp;#380;y&amp;#263; W ko&amp;#324;cu stan&amp;#261;&amp;#263; na r&amp;oacute;wne nogi Wszelkie przeszkody pokona&amp;#263; schody Zdoby&amp;#263; wysokie progi odnale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; w &amp;#347;wiecie Surowych zasad do przesady chorych ideologii Gdzie nie jeden postanowi&amp;#322; zw&amp;#261;tpi&amp;#322; On nie podda&amp;#322; si&amp;#281; do ko&amp;#324;ca wierzy&amp;#322; w siebie Dzisiaj spe&amp;#322;nia si&amp;#281; to marzenie jednak op&amp;#322;aca si&amp;#281; do celu d&amp;#261;&amp;#380;enie Po tylu latach stara&amp;#324; pan magister wykszta&amp;#322;cenie wy&amp;#380;sze W &amp;#380;yciu stabilizacja satysfakcja z tego &amp;#380;e do wszystkiego Sam tam dok&amp;#261;d pod&amp;#261;&amp;#380;a&amp;#322; dotar&amp;#322; Jaki mora&amp;#322; z tego &amp;#380;e dla chc&amp;#261;cego nie ma nic trudnego Dzi&amp;#347; daleko jutro blisko Elo [tylko teksty.tk] Chudy 2003 nowe nagrania Wiele szans w &amp;#380;yciu do wykorzystania Nie zliczysz tylko trzeba umie&amp;#263; je wychwyci&amp;#263; Teraz si&amp;#281; wycisz dragi coraz bli&amp;#380;sze No widzisz nie masz si&amp;#281; czym szczyci&amp;#263; Na mnie mo&amp;#380;esz ju&amp;#380; nie liczy&amp;#263; Pos&amp;#322;ucha&amp;#322;em dobrej rady nie szukam zwady Szacunkiem wyrabiam sw&amp;#261; pozycj&amp;#281; Nie w chodz&amp;#281; w uk&amp;#322;ady kt&amp;oacute;rych p&amp;oacute;&amp;#378;niej sam si&amp;#281; wypr&amp;#281; Nie jeste&amp;#347; moim ziomkiem nie znam ci&amp;#281; Nie obchodzisz mnie nic a nic Chcesz by&amp;#263; dla wrogiem Czy podstawisz mi nog&amp;#281; Co jest pragniesz mojej zguby Ludzie nienawidz&amp;#261; si&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#261;c &amp;#380;e to z nudy Na si&amp;#322;&amp;#281; chc&amp;#261; zatrzyma&amp;#263; powali&amp;#263; na gleb&amp;#281; Dlaczego niech spytaj&amp;#261; sami siebie Tak najlepiej nie wiem co to b&amp;#281;dzie jutro Co&amp;#347; ci nie pasuje wypierdalaj kr&amp;oacute;tko Ja robi&amp;#281; swoje si&amp;#281; nie przejmuj&amp;#281; Dosta&amp;#322;em szans&amp;#281; na pewno jej nie zmarnuj&amp;#281; HZD chwile wykorzystuj&amp;#281; Pozdrawiam S&amp;#322;u&amp;#380;ewiec kt&amp;oacute;ry mnie wychowuje Elo Cudowny dzieciak Odrapane &amp;#347;ciany woda z kranu kapie Dwa bujane krzes&amp;#322;a przy drewnianym blacie Obrus na ceracie czasem go si&amp;#281; wytrze Suche chryzantemy w p&amp;oacute;&amp;#322;litr&amp;oacute;wce po czystej Po&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#322;e firanki s&amp;#322;oik zamiast szklanki Wychudzony dzieciak bez opieki matki Absolwentem Harvardu ulicznego Starzy najebani nie dbali o niego Wigili&amp;#281; z koleg&amp;#261; w oczach znieczulica Cho&amp;#263; ju&amp;#380; prawie tonie brzytwy si&amp;#281; nie chwyta Ma &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; z&amp;#322;o na niego czyha Jest bardziej podatny Jego bracia ju&amp;#380; zaliczyli mamry W poszukiwaniu manny Chc&amp;#261;c by&amp;#263; bardziej fajnym nosi&amp;#263; modne najki On &amp;#347;miga&amp;#322; w sofiksach nie zna&amp;#322; si&amp;#281; na piksach W szkole dobra &amp;#347;rednia Nie chwali&amp;#322; si&amp;#281; w domu bo rodzina oboj&amp;#281;tna Szybciej wydoro&amp;#347;la&amp;#322; mimo wszystko jednak Zachowa&amp;#322; twarz dziecka Sumienie czyste teraz swoj&amp;#261; ma rodzin&amp;#281; Perspektywy inne wi&amp;#281;zi bardzo silne Nikt ich nie zniszczy Swoj&amp;#261; wytrwa&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; zbudowa&amp;#322; je od zgliszczy Dzi&amp;#347; zosta&amp;#322; lekarzem i cierpienie niszczy Patrzy i widzi jak syn jego ro&amp;#347;nie Dzisiaj jest tak pi&amp;#281;knie a by&amp;#322;o tak &amp;#380;a&amp;#322;o&amp;#347;nie Elo Ref. x4 Cudowny dzieciak to cz&amp;#281;sto dra&amp;#324; Waleczne serce tak go mo&amp;#380;esz zwa&amp;#263; W &amp;#380;y&amp;#322;ach p&amp;#322;ynie krew To poczciwa twarz Daj se na wstrzymanie jak co&amp;#347; do niego masz
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