
Hemp Gru, Poza kontrol
Hemp Gru uderza jak z nieba grom Na ten syf czeka&amp;#322; niejeden ziom To dla tych kt&amp;oacute;rzy wci&amp;#261;&amp;#380; pytaj&amp;#261; o nowe produkcje Dla tych kt&amp;oacute;rzy ze mn&amp;#261; pracowali na ten sukces Co przyniesie jutro dowiem si&amp;#281; ju&amp;#380; wkr&amp;oacute;tce Budzisz si&amp;#281; po w&amp;oacute;dce nie chcesz patrzy&amp;#263; w lustro Na stole flacha pusta tak jak w bani pusto W&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; to wyjd&amp;#378; na zewn&amp;#261;trz zobacz jak jest &amp;#347;licznie Wilk toksyczny niebezpieczny psychicznie Ze skr&amp;#281;tem klasycznie na zielonej diecie Pozostaj&amp;#281; cz&amp;#322;owiekiem w tym zatrutym &amp;#347;wiecie &amp;#377;le ci&amp;#281; zrozumiej&amp;#261; okrzykn&amp;#261; prowodyrem To cena kt&amp;oacute;r&amp;#261; p&amp;#322;ac&amp;#281; za prawd&amp;#281; ot tyle Na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie chroni mnie opatrzno&amp;#347;&amp;#263; bo&amp;#380;a Chc&amp;#261; mnie kontrolowa&amp;#263; lecz ja jestem poza Naturalny chaj a nie &amp;#380;aden prozak Na zawsze JLB W moim sercu lo&amp;#380;a honorowa Dla mych ludzi HG prawdziwe s&amp;#322;owa Czaisz temat za mn&amp;#261; ekstraklasa Trzymam prymat czujesz klimat Oto sztuka nasza Szanuj lub odejd&amp;#378; rapu ca&amp;#322;a masa CHWDP dziwko ssij WDZ zaprasza W&amp;#322;a&amp;#347;nie tak Hemp Gru joint WWO Ref. x2 Wilku Wilku jest poza kontrol&amp;#261; Bilon Bilon jest poza kontrol&amp;#261; Sok&amp;oacute;&amp;#322; Sok&amp;oacute;&amp;#322; jest poza kontrol&amp;#261; Hemp Gru joint w twoim oku sol&amp;#261; [tylko teksty.tk] Nadszed&amp;#322; koniec tej zbiorowej hipnozy Woko&amp;#322;o bandy &amp;#263;pun&amp;oacute;w Desperaci wpierdalaj&amp;#261; psychotropy Przy bramie &amp;#380;ul od rana d&amp;#322;ubie kipie My&amp;#347;li jak tu wykr&amp;#281;ci&amp;#263; na kolejny likier Ta &amp;#347;wiruje cnot&amp;#281; jest porz&amp;#261;dna Masz flot&amp;#281; &amp;#380;&amp;#261;dna Zawijasz na hotel i za chwil&amp;#281; wraca Do swojego gacha Brud nuda i ob&amp;#322;uda splazowana macha Syf sfiksowana bania W &amp;#347;wiecie gdzie rz&amp;#261;d walczy o sto&amp;#322;ki &amp;#346;lizga si&amp;#281; na ludzkiej krzywdzie Rzuca tu &amp;#347;miga I b&amp;#281;dzie wci&amp;#261;&amp;#380; si&amp;#281; miga&amp;#263; A&amp;#380; chce si&amp;#281; rzyga&amp;#263; Rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; groza Jestem w &amp;#347;rodku a tak&amp;#380;e i poza Poza prawem wci&amp;#261;&amp;#380; poza kontrol&amp;#261; Hemp Gru joint jest w twoim oku sol&amp;#261; Ref. x2 Wilku Wilku jest poza kontrol&amp;#261; Bilon Bilon jest poza kontrol&amp;#261; Sok&amp;oacute;&amp;#322; Sok&amp;oacute;&amp;#322; jest poza kontrol&amp;#261; Hemp Gru joint w twoim oku sol&amp;#261; Najwi&amp;#281;kszy syf to da&amp;#263; sob&amp;#261; sterowa&amp;#263; Wiele rzeczy mo&amp;#380;e ci&amp;#281; kontrolowa&amp;#263; Monitoring na ulicach Badania na komisjach W&amp;oacute;dka szlugi oraz towar spokojna g&amp;#322;owa Jestem poza kontrol&amp;#261; bo sam si&amp;#281; umiem opanowa&amp;#263; Mowa niepodleg&amp;#322;y ch&amp;#322;opak Cho&amp;#263; iluzj&amp;#261; jest wolno&amp;#347;&amp;#263; stuprocentowa Bo zawsze mog&amp;#281; by&amp;#263; wi&amp;#281;&amp;#378;niem w&amp;#322;asnego s&amp;#322;owa Po&amp;#322;owa ludzi dooko&amp;#322;a to staty&amp;#347;ci Wype&amp;#322;niaj&amp;#261; przestrze&amp;#324; nie posiadaj&amp;#261; my&amp;#347;li My&amp;#347;l&amp;#261; to co pomy&amp;#347;le&amp;#263; powinni Oni boj&amp;#261; si&amp;#281; &amp;#380;e kto&amp;#347; przemy&amp;#347;li ich pomys&amp;#322;y Jestem poza tym komicznym uk&amp;#322;adem Dam rad&amp;#281; ty wiesz co na to k&amp;#322;ad&amp;#281; Wilku Bilon elo przybijamy grab&amp;#281; Naturalnie i naprawd&amp;#281; na zawsze Uzale&amp;#380;nienie i kontrol&amp;#261; cudz&amp;#261; kocham Mocno w dup&amp;#281; Jednym ruchem zmieciemy dziadostwo Na oriencie na gap&amp;#281; prosto WWO HG elo Prosto
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