
Hemp Gru, Elo elo
Elo, Elo WWO Hemp Gru, M&amp;oacute;wie zn&amp;oacute;w, Nie fabryka sn&amp;oacute;w, Dajesz rade &amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;w, Masz talent wi&amp;#281;c zr&amp;oacute;b, &amp;#379;eby ca&amp;#322;y trud, Mia&amp;#322; mocny grunt, Nie poszed&amp;#322; na marne, Widzie&amp;#263; tylko czarne, Zostaw - nie zale&amp;#380;nie od podstaw, Jak wariujesz po w&amp;oacute;dzie to j&amp;#261; odstaw, Zostaw - jak zwyk&amp;#322;&amp;#261; dziwk&amp;#281; z Argentury, Jak zb&amp;#281;dne pierdu&amp;#322;y, Kt&amp;oacute;rych sam chcesz si&amp;#281; pozby&amp;#263;, Wyrzu&amp;#263; to najdalej precz, Podnie&amp;#347; g&amp;#322;ow&amp;#281; rany, lecz, Powiedz tym na kt&amp;oacute;rych Ci zale&amp;#380;y, &amp;#379;e ich kochasz szczerze oka&amp;#380;, Poka&amp;#380; te&amp;#380; co potrafisz, Rado&amp;#347;&amp;#263; bliskim swym sprawisz, W czasach braku tradycji Braku zasad wi&amp;#281;cej fasad, Ni&amp;#380; od podstaw budynku, Zamiast odnawiania blok&amp;oacute;w, Odpadania tynk&amp;oacute;w, Ale mam tam wielu kumpli, ZiP pozdr&amp;oacute;wki z betonowej d&amp;#380;ungli. WWO Hemp Gru, Zostaw to - nie ma co roztrz&amp;#261;sa&amp;#263;, Patrz przed siebie, zamiast ci&amp;#261;gle si&amp;#281; ogl&amp;#261;da&amp;#263;, Zostaw to patrz pod nogi na k&amp;#322;ody i miny, Oszcz&amp;#281;d&amp;#378; si&amp;#322;y w imi&amp;#281; czarnej godziny, Zostaw to nie szukaj problem&amp;oacute;w we wszystkich, Znajd&amp;#378; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie i daj je swym bliskim, Zostaw to mija cenny czas za kilka lat, Zn&amp;oacute;w w tym samym miejscu powiesz : mia&amp;#322;em z&amp;#322;y start. Zostaw to by z&amp;#322;e my&amp;#347;li nie wr&amp;oacute;ci&amp;#322;y, Rych&amp;#322;o wszyscy wyszli i zosta&amp;#322;e&amp;#347; sam - tak wysz&amp;#322;o, Ka&amp;#380;da my&amp;#347;l tworzy nasz&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; - To twoja rzeczewisto&amp;#347;&amp;#263;, M&amp;oacute;j rap ju&amp;#380; &amp;#380;e&amp;#347; pozna&amp;#322;, Zamkni&amp;#281;ty rozdzia&amp;#322;, Ca&amp;#322;a reszta to przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, Przed nami wieczno&amp;#347;&amp;#263;, Hemp Gru to jedno&amp;#347;&amp;#263;, Szukasz ucieczki, &amp;#346;wiat - niebezpieczny moment, Szukasz pomocy ziomek, Mie oddawaj swej mocy nikomu i niczemu, Krocz&amp;#261;c prost&amp;#261; &amp;#347;cie&amp;#380;k&amp;#261; samemu, Legende piszesz Upragniony cel coraz bli&amp;#380;ej, Skup si&amp;#281; na tym, Jak przed laty jako dzieciak, Przeszk&amp;oacute;d &amp;#380;adnych nie mia&amp;#322;e&amp;#347;, W &amp;#347;mieciach umys&amp;#322;u nie grzeba&amp;#322;e&amp;#347;, Nie czas na to, Zajmij si&amp;#281; prac&amp;#261;, Eliminuj stres - Dzi&amp;#347; ju&amp;#380; wiesz, Co by&amp;#322;o b&amp;#322;&amp;#281;dem, Nigdy wi&amp;#281;cej, Nie garb si&amp;#281; l&amp;#281;kiem, Zostaw to zostaw, W domu nie buduj na mostach - Zrozum to od podstaw, By problemom sprosta&amp;#263;, Aby prawda cho&amp;#263; gorzka, By&amp;#322;a sprzymierze&amp;#324;cem, W&amp;oacute;da, proch cz&amp;#322;owiek - zostaw to, nic wi&amp;#281;cej. Zostaw to - nie szukaj problem&amp;oacute;w we wszystkim, Znajd&amp;#378; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie i daj je swym bliskim, Zostaw to mija cenny czas za kilka lat Zn&amp;oacute;w w tym samym miejscu powiesz mia&amp;#322;em z&amp;#322;y start Zostaw to lepiej. Zostaw to, Zostaw to, Zostaw to, Zostaw to Hemp Gru Odrzu&amp;#263; temat kt&amp;oacute;ry ci&amp;#261;&amp;#380;y na twej duszy, Sparzy&amp;#322;e&amp;#347; raz si&amp;#281; wi&amp;#281;c musisz go odrzuci&amp;#263;, Kolejny stopie&amp;#324; w g&amp;oacute;r&amp;#281; do mety coraz bli&amp;#380;ej stan&amp;#261;&amp;#322;e&amp;#347; w miejscu, czy schodzisz coraz ni&amp;#380;ej? Zostaw to - czego nie chcesz zna&amp;#263;, Umocnij si&amp;#281; zanim zaczniesz bra&amp;#263;, Naucz dawa&amp;#263; si&amp;#281; co&amp;#347; od siebie, Sam nie staniesz w potrzebie. To codzienno&amp;#347;&amp;#263; - Wiara zwyci&amp;#281;&amp;#380;y niepewno&amp;#347;&amp;#263;, Ca&amp;#322;y czas b&amp;#261;dzcie z Bogiem - Z&amp;#322;odzieje, dilerzy walcz&amp;#261;cy z na&amp;#322;ogiem. Jednym krokiem z tropu nie zbici, Matki z dzie&amp;#263;mi, rodzina, emeryci - Podpowied&amp;#378; dla was zrobicie jak chcecie, Zostawi&amp;#263; smutki,a dalej sami wiecie. Elo HG WWO Rap przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci - ca&amp;#322;y czas, Zostaw to - nie ma co roztrz&amp;#261;sa&amp;#263;, Patrz przed siebie, zamiast ci&amp;#261;gle si&amp;#281; ogl&amp;#261;da&amp;#263;, Zostaw to - patrz pod nogi na k&amp;#322;ody i miny, Oszcz&amp;#281;d&amp;#378; si&amp;#322;y w imi&amp;#281; czarnej godziny, Zostaw to - nie szukaj problem&amp;oacute;w we wszystkim, Znajd&amp;#378; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie i daj je swym bliskim, Zostaw to mija cenny czas za kilka lat, Zn&amp;oacute;w w tym samym miejscu powiesz mia&amp;#322;em z&amp;#322;y start. WWO Na tym &amp;#347;wiecie jest wiele pi&amp;#281;knych planszy, I pod&amp;#347;wiat&amp;oacute;w miliardy, Ale nie ka&amp;#380;dy jest dla Ciebie otwarty, Je&amp;#347;li sam jeste&amp;#347; mentalnie martwy, Otw&amp;oacute;rz umys&amp;#322;, rozjeb kraty w&amp;#322;asnej wyobra&amp;#378;ni, Nie jest &amp;#322;atwo ale efekt jest warty, Zostaw to - zamiast robi&amp;#263; sobie jazdy, Nie umiesz szcz&amp;#281;&amp;#347;cia zauwa&amp;#380;y&amp;#263; - Mo&amp;#380;e za wysoko patrzysz, Ni&amp;#380;ej, ni&amp;#380;ej tu gdzie chodnik, ulice, domy, Nie o to chodzi sp&amp;oacute;jrz na ludzi - chodzi o nich Nie jeden ju&amp;#380; powa&amp;#380;nie zap&amp;#281;tlony Robi &amp;#380;eby wyda&amp;#263; i wydaje By pokaza&amp;#263; &amp;#380;e jest zarobiony Nie my&amp;#347;l nawet o tym po czym sta&amp;#322;by&amp;#347; sie spalony powt&amp;oacute;rzymy jedn&amp;#261; rzecz Za nim powiemy wszystkim ,,Cze&amp;#347;&amp;#263;,,. Jeste&amp;#347; w porz&amp;#261;dku nie ma co si&amp;#281; trz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;. WWO, HG
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