
Hemp Gru, Nie zapomn
Nie zapomn&amp;#281;.... Nie zapomn&amp;#281;... Nie zapomn&amp;#281; pierwszy raz tu W wieku lat pi&amp;#281;tnastu, P&amp;oacute;&amp;#378;niej, za rzucanie r&amp;oacute;&amp;#380;nych wynalazk&amp;oacute;w Posta&amp;#263; na obrazku nas&amp;#261;czona moc&amp;#261; Nie wszystko co si&amp;#281; &amp;#347;wieci to jest z&amp;#322;oto Nie po to m&amp;oacute;wie o tym By komu&amp;#347; przeszkodzi&amp;#263; Ziomu&amp;#347;, r&amp;oacute;b co masz zrobi&amp;#263; Czas u&amp;#347;wiadomi&amp;#263; m&amp;#322;odych Odpowiedzialno&amp;#347;ci ci&amp;#281;&amp;#380;ar Z pokora znosz&amp;#281; w ciszy WDZ jeszcze o mnie us&amp;#322;yszysz... Nie zapomn&amp;#281; Nie zapomn&amp;#281; chwili Gdy si&amp;#281; przymierza&amp;#322;em jak to zrobi&amp;#263; Dokopa&amp;#263; do &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;a, prawdy ziarno wydoby&amp;#263; Na &amp;#347;wiat&amp;#322;o dzienne, podbi&amp;#263; serca, Tak by by&amp;#322;y nie zmienne W swej doskona&amp;#322;o&amp;#347;ci Codziennie ludzie pro&amp;#347;ci Te same k&amp;#322;amstwa s&amp;#322;ysz&amp;#261; Wrogowie wci&amp;#261;&amp;#380; &amp;#378;le &amp;#380;ycz&amp;#261; I na potkniecie licz&amp;#261; twe Tak mija im dzie&amp;#324; za dniem Oni s&amp;#261; prawdziwi? Chyba &amp;#347;ni&amp;#281;... Nie zapomn&amp;#281; Nie zapomn&amp;#281; tego widoku Lasu r&amp;#261;k, jak w amoku Wzorku zajaranych dzieciak&amp;oacute;w na koncercie Elo elo czego mo&amp;#380;na chcie&amp;#263; wi&amp;#281;cej? M&amp;#322;odzi ludzie, kt&amp;oacute;rzy tej muzyce oddali serce I dzi&amp;#281;ki niej odnale&amp;#378;li w &amp;#380;yciu miejsce Dziel si&amp;#281; szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem, masz przed sob&amp;#261; lustro Czuje rado&amp;#347;&amp;#263; i energii mn&amp;oacute;stwo Hemp Gru jest tu a wi&amp;#281;c krusz to Nie zapomn&amp;#281; Nie zapomn&amp;#281; moich ludzi Od dom&amp;oacute;w z dala Zamkni&amp;#281;ci jak zwierz&amp;#281;ta Co to kurwa za kara? Czas zapierdala a jednak p&amp;#322;ynie wolno Przyjdzie ten dzie&amp;#324; i zn&amp;oacute;w poczujesz wolno&amp;#347;&amp;#263; My na okr&amp;#261;g&amp;#322;o podw&amp;oacute;rka &amp;#322;awki bojo I tu i tam trza dba&amp;#263; o reputacje swoj&amp;#261; Pozdr&amp;oacute;wki dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w Kt&amp;oacute;rych, &amp;#380;ycie nie pie&amp;#347;ci Nie zapomnia&amp;#322;em cz&amp;#322;owiek, wierz mi Elo junior BPP Ju&amp;#380; wkr&amp;oacute;tce Dla tych kt&amp;oacute;rzy pami&amp;#281;tali zawsze o mnie B&amp;#281;d&amp;#281; pami&amp;#281;ta&amp;#322; o Was nie zapomn&amp;#281; Dzi&amp;#281;ki za wsparcie i wszelk&amp;#261; cierpliwo&amp;#347;&amp;#263; Tu w moim sercu ci&amp;#261;gle kwitnie mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; Wyb&amp;oacute;r przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; na jako&amp;#347;&amp;#263; nie na ilo&amp;#347;&amp;#263; Jeden za wszystkich czy rado&amp;#347;&amp;#263; czy m&amp;#281;ka Tym co odeszli na zawsze pami&amp;#281;&amp;#263; &amp;#347;wi&amp;#281;ta Dla ziomk&amp;oacute;w kt&amp;oacute;rych r&amp;#281;ce wi&amp;#261;&amp;#380;&amp;#261; p&amp;#281;tla Dla tych z kt&amp;oacute;rymi odpalam co dzie&amp;#324; skr&amp;#281;ta Zanurzam w sentymentach, kobiecie mojej Co p&amp;oacute;jdzie za mn&amp;#261; w ogie&amp;#324; Pielgrzymki, kt&amp;oacute;rej pokonuje drog&amp;#281; I ciebie matko, cho&amp;#263; dzi&amp;#347; widzimy si&amp;#281; tak rzadko Jest Ci ci&amp;#281;&amp;#380;ko? Nigdy nikt nie m&amp;oacute;wi&amp;#322;, Ze b&amp;#281;dzie &amp;#322;atwo &amp;#380;e &amp;#380;ycie p&amp;oacute;jdzie g&amp;#322;adko Oddaje wam to bez wi&amp;#281;kszych filozofii O czym nie zapomn&amp;#281;: chwile melancholii Mam w r&amp;#281;ku zdj&amp;#281;cie odchodz&amp;#281; powoli Ty nie zapominaj, naprawd&amp;#281; to nie boli Teraz Wilku, Kuba&amp;#324;czyk, Josef i Bilon Oddaj&amp;#261; cze&amp;#347;&amp;#263; niezapomnianym chwilom Na przek&amp;oacute;r skurwysynom, wrogom i debilom Przedstawiaj&amp;#261; fakty z prze&amp;#380;ytych wra&amp;#380;e&amp;#324; Hemp Gru zarys zdarze&amp;#324; coraz przytomniej to postrzegam Na swoich czekam bo z nimi ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie Nie zapomn&amp;#281; wierzy&amp;#263; w to samo co wierzycie wy Dym, bit do rymu, dym dziunia [?] z nim O tym te&amp;#380; nie zapomn&amp;#281; Oprzytomniej, przetrzyj oczy zanim &amp;#380;ycie ci&amp;#281; zaskoczy Zanim dostaniesz w twarz Patrz gdzie si&amp;#281; pchasz i w jaki uk&amp;#322;ad wchodzisz Godzisz jak mo&amp;#380;e, ka&amp;#380;dy orze na &amp;#380;yciowym torze Panie prosz&amp;#281;, st&amp;oacute;j nade mn&amp;#261; na oriencie B&amp;#261;d&amp;#378; przy mnie w ka&amp;#380;dym ci&amp;#281;&amp;#380;kim momencie A dobrze b&amp;#281;dzie jako&amp;#347;, rad&amp;#281; damy My we dw&amp;oacute;ch z ch&amp;#322;opakami I wszystko jest mo&amp;#380;liwe Wnikliwie zapami&amp;#281;tuje &amp;#380;ycie pami&amp;#281;tliwe Nie zapomn&amp;#281; o bliskich mi osobach Nie zapomn&amp;#281; o tych upalonych g&amp;#322;owach Kt&amp;oacute;re w tym co ja klimacie si&amp;#281; kiwaj&amp;#261; Nie zapomn&amp;#281; o tych kt&amp;oacute;rzy o mnie pami&amp;#281;taj&amp;#261; O anonimach co na puszk&amp;#281; zje&amp;#380;d&amp;#380;aj&amp;#261; Tak jak nie zapomn&amp;#281; my&amp;#347;le&amp;#263; przytomnie Nie zapomn&amp;#281;, nie zapomn&amp;#281; x4 JLB zak&amp;#322;&amp;oacute;ca fal&amp;#281; HWDP nadaje stale Ani w nagrod&amp;#281;, ani za kar&amp;#281; Will HG na wielk&amp;#261; skal&amp;#281;
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