
Hemp Gru, Jestem
HG krutko i na tematWi&amp;#281;cCzego mo&amp;#380;e chcie&amp;#263; od zycia taki kto&amp;#347; jak jaWszystko co najlepszeDzieciak co tylko znaszWszystko dla nas zrobione dla nas wymy&amp;#347;lonet&amp;#281;gie g&amp;#322;owy dobrymi pomys&amp;#322;ami wype&amp;#322;nione od Boga przez ludzi ruchy uczynionew strone godniejszego bytunie wciskaj kitu MASONjestem cz&amp;#322;owiekiem i co ty na to?cz&amp;#322;owiekiem z wyboru u&amp;#347;wiadom to sobieprawda to matematyka kt&amp;oacute;r&amp;#261; puszczam w obiegto m&amp;oacute;j syf na pr&amp;#261;dwi&amp;#281;c ci powiem trzeba trze&amp;#378;wo patrze&amp;#263; faktom prosto w oczyWilku kontra fa&amp;#322;szywi prorocyfa&amp;#322;szywi MC&amp;#380;mijowe plemienowe s&amp;#322;once spala plewyzalegajace ziemiew ka&amp;#380;dym z nas drzemie niesko&amp;#324;czona Boska inteligencjamy&amp;#347;l pozytywnie to &amp;#380;ycia esencjaofiary systemu zatracaj&amp;#261; potencja&amp;#322; WDZ ekselencja HEMP GRUw korporacji jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;jedna nacja czas odreagowa&amp;#263;je&amp;#347;li potrafisz przekaz dekodowa&amp;#263;uliczne &amp;#380;ycie prawdziwe s&amp;#322;owaprzesta&amp;#324; si&amp;#281; irytowa&amp;#263; zacznij funkcjonowa&amp;#263;do g&amp;oacute;ry g&amp;#322;owa czlowiek &amp;#380;yj przysz&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261; co by&amp;#322;o nie wr&amp;oacute;ciodetchnij z rado&amp;#347;ci&amp;#261;i nim w sen zapadne ostatni&amp;#261; rzecz wykonam Paniedzieki za wszystko misja zako&amp;#324;czona AMENOtwieram okno witam kolejny dzie&amp;#324; HEMP GRU!Jest dla mnie jak tlenspe&amp;#322;niony sen moje s&amp;#322;once i dzie&amp;#324;Jestes Got&amp;oacute;w?Jestem got&amp;oacute;w by zmieni&amp;#263; si&amp;#281;. 2xTen kto sieje wiatr burze b&amp;#281;dzie zbiera&amp;#322;dotad wod&amp;#281; nosi&amp;#322;az wko&amp;#324;cu j&amp;#261; przela&amp;#322;zap&amp;#322;aci&amp;#263; trzebabo niema nic za frikonim zd&amp;#261;zysz schowa&amp;#263; si&amp;#281; pod marmurow&amp;#261; p&amp;#322;yt&amp;#261;nie zdazysz zwichn&amp;#261;&amp;#263; sie przed karm&amp;#261;nie...jak ja&amp;#322;owe ziarnoumiera wczesna smierci&amp;#261;oddaje ostatni owoc nas&amp;#261;czony rt&amp;#281;ci&amp;#261;odbie&amp;#380; sednostrona lepszanie patrz te&amp;#380; na przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;trzymaj w gar&amp;#347;ci to co naprawde mie&amp;#263; potrafisza trzymasz otwart&amp;#261;i tylko si&amp;#281; gapiszw twoim r&amp;#281;ku m&amp;#322;otkt&amp;oacute;ry ka&amp;#380;d&amp;#261; ska&amp;#322;e kruszyurodzi&amp;#322;em sie potoaby to wyksztusi&amp;#263;zwariowa&amp;#322;em dla tego&amp;#380;eby si&amp;#281; nawr&amp;oacute;ci&amp;#263;ewolucja ta jest wod&amp;#261; dla mej suszy obudze z grobu zmar&amp;#322;ychje&amp;#380;eli b&amp;#281;dzie trzeba pole widzeniawzgl&amp;#281;dem punktu po&amp;#322;o&amp;#380;eniaHEMP GRU we&amp;#378; m&amp;#322;ot jest sporo do zrobieniazabieram plecak marzenspowrotem do podziemiaumacniam si&amp;#281; w mocy kt&amp;oacute;r&amp;#261; dopingujeszw naszej historii midzi sw&amp;oacute;j budujeszty niedaj si&amp;#281; gn&amp;#281;bicdzieciak to nie &amp;#380;artyto czas na rewolucje wzdychasz dech zapartyz gn&amp;#281;bi mego wn&amp;#281;trza s&amp;#322;ysze krzyk wydartypodejmuje walk&amp;#281; jak Pit Bull za&amp;#380;arty brud&amp;oacute;w zjednoczenieto jest wielka sztukapom&amp;oacute;z swemu bratua nie palisz g&amp;#322;upapi&amp;#261;tka dla mych ludzi dla gamoni muka prawda drog&amp;#281; ci oswietlity sz&amp;#281;&amp;#347;cia swego szukajELOOtwieram okno witam kolejny dzie&amp;#324; HEMP GRU!Jest dla mnie jak tlenspe&amp;#322;niony sen moje s&amp;#322;once i dzie&amp;#324;Jestes Gotow?Jestem gotow by zmienic si&amp;#281;. 4xOtwieram okno witam kolejny dzie&amp;#324; HEMP GRU!

Hemp Gru - Jestem w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/hemp-gru-jestem-tekst-piosenki,t,476378.html

