
Hemp Gru, Projekt negatyw
Specjalny syf specjalna edycja Strefa uliczna przyda&amp;#322;aby si&amp;#281; rewolucja Patrz woko&amp;#322;o Big Brothery kamery na 24 Wci&amp;#261;&amp;#380; nowe bariery i wieczne statystki Dzi&amp;#347; wszczepiaj&amp;#261; chipy poprawiaj&amp;#261; swe wyniki Brak reakcji z ich strony jest na ludzkie krzyki Ju&amp;#380; nie jeden chuj dopad&amp;#322; si&amp;#281; do kranu Nogi grzej&amp;#261; mu jak ciel&amp;#281;ciem by&amp;#322; ju&amp;#380; zapomnia&amp;#322; w&amp;oacute;&amp;#322; Dalej zn&amp;oacute;w ta sama historia Jeden odchodzi o jego miejsce wojna Kolejna kreatura o tron sw&amp;oacute;j nie spokojna Kolejny b&amp;#322;&amp;#261;d nie wiadomo sk&amp;#261;d Ciemnota telewizji maskuje ich s&amp;#261;d Doktor joint wyleczy ci&amp;#281; bez s&amp;#322;&amp;oacute;w Ja pozostan&amp;#281; zdr&amp;oacute;w Chod&amp;#378; odebra&amp;#263; mi tu zdrowie Hemp Gru ulicy front niszczy negatyw projekt Powiedz bli&amp;#378;niemu swemu &amp;#380;eby si&amp;#281; szanowa&amp;#322; S&amp;#322;ugusy sytemu chc&amp;#261; by&amp;#347; si&amp;#281; podporz&amp;#261;dkowa&amp;#322; Masz by&amp;#263; cicho i na &amp;#347;mier&amp;#263; si&amp;#281; zaharowa&amp;#263; W&amp;oacute;d&amp;#281; pi&amp;#263; to legalny towar Podatki p&amp;#322;aci&amp;#263; bo za zw&amp;#322;ok&amp;#281; krzywda Czy musz&amp;#261; sprzeda&amp;#263; Polsk&amp;#281; aby by&amp;#322;a inna Twarz zimna urz&amp;#281;dnika biurokraty Odprawi ci&amp;#281; z kwitkiem a to &amp;#380;e nie masz pracy Dzi&amp;#347; nikogo nie dziwi Ka&amp;#380;dy nast&amp;#281;pny coraz bardziej chciwy Coraz wi&amp;#281;ksz&amp;#261; ironi&amp;#281; w oczach wyczytuj&amp;#281; Stoen wyjmie ci &amp;#347;wiat&amp;#322;o ZTM eksmituje na bruk Tw&amp;oacute;j rodak tw&amp;oacute;j wr&amp;oacute;g na mi&amp;#322;y B&amp;oacute;g Co si&amp;#281; dzieje z tym krajem korupcja plaga narkomanii Nie opowiadam bajek Rap daj&amp;#281; z serca dzieciak Brak ci wiary dzieciak le&amp;#380;ysz Uwierzysz &amp;#380;e jeste&amp;#347; z&amp;#322;y i &amp;#322;ykniesz ziarno Nie ma nic za darmo wszystko widzisz czarno Jak bardzo sytuacj&amp;#281; marn&amp;#261; maj&amp;#261; ludzie biedni Zamiast hipermarket odwiedzaj&amp;#261; &amp;#347;mietnik Los starszych nikogo nie obchodzi Za to m&amp;#322;odzi dooko&amp;#322;a wszystkim przeszkadzaj&amp;#261; Posrane masmedia sztuczny obraz przedstawiaj&amp;#261; System robi ludziom z m&amp;oacute;zg&amp;oacute;w siano Od wiek&amp;oacute;w wci&amp;#261;&amp;#380; to samo trzeba zap&amp;#322;aci&amp;#263; czynsz Jak co rano da&amp;#263; dzieciom je&amp;#347;&amp;#263; i pi&amp;#263; Powiedz mi jak tu godnie &amp;#380;y&amp;#263; Ja daj&amp;#281; ci klucz ty sam otw&amp;oacute;rz drzwi Moda na ciuchy moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru i Pablopavo m&amp;oacute;wi&amp;#261; broni&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie Moda na ciuchy moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru m&amp;oacute;wi tobie tak broni&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie Ci&amp;#261;gle strajkuj&amp;#261; g&amp;oacute;rnicy piel&amp;#281;gniarki Zmuszeni s&amp;#261; do podj&amp;#281;cia walki Zmuszeni s&amp;#261; by wybiec na ulice Skurwia&amp;#322;y rz&amp;#261;d rozszerza &amp;#378;renice Odda&amp;#322;e&amp;#347; g&amp;#322;os teraz to ci&amp;#281; gryzie Nie bij si&amp;#281; w nos zajmij si&amp;#281; swym &amp;#380;yciem Co da nam los mo&amp;#380;e Argentyn&amp;#281; Rozkradli ju&amp;#380; kraj sprzedaj&amp;#261; kokain&amp;#281; Niczym warzywami handluj&amp;#261; ustawami Kto da wi&amp;#281;cej w &amp;#322;ap&amp;#281; czuje si&amp;#281; wygranym Policja na obstaw&amp;#281; Polityk&amp;oacute;w pacho&amp;#322;kami obwieszonych orderami Bojkot na rz&amp;#261;d powtarzam to stale Wszystko co mamy to te ulice szare Nie odejdziemy st&amp;#261;d chocia&amp;#380; nieraz s&amp;#261; koszmarem Nie odejdziemy st&amp;#261;d chocia&amp;#380; nieraz s&amp;#261; koszmarem Chocia&amp;#380; nieraz s&amp;#261; koszmarem Politycy sto lat &amp;#347;wietnie ponad ulicami Czasem tylko przekle&amp;#324;stwami ulic doganiani Teledurnawizja dobrami mami Dla ma&amp;#322;olata nie od zdobycia legalnymi &amp;#347;rodkami Potem zdziwieni &amp;#380;e s&amp;#261; napadani Chowaj&amp;#261; si&amp;#281; za bramami za strze&amp;#380;onymi osiedlami Gdy os&amp;#322;abiaj&amp;#261; rzucanymi na drog&amp;#281; narkotykami Chc&amp;#261; panowa&amp;#263; nad mentalnymi niewolnikami Realna rewolucja jest dzieciak w twojej g&amp;#322;owie Zobacz sam spal negatyw projekt Bo to tam tocz&amp;#261; si&amp;#281; prawdziwe boje Twoja wiara ka&amp;#322;asznikow twoje my&amp;#347;li to naboje Moda na ciuch moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru i Pablopavo m&amp;oacute;wi&amp;#261; broni&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie Moda na ciuch moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru m&amp;oacute;wi tak wiar&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie Ja my&amp;#347;l&amp;#281; i dzia&amp;#322;am tak jak mi dusza podpowiada Jedno&amp;#347;&amp;#263; i konsekwencja do sukcesu zasada Id&amp;#281; tam gdzie plugawo&amp;#347;&amp;#263; i zdrada Dla mnie odpada kolejnego polityka tyrada Moda na ciuchy moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru i Pablopavo m&amp;oacute;wi&amp;#261; broni&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie Moda na ciuchy moda na k&amp;#322;amstwo moda na zidiocenie Hemp Gru m&amp;oacute;wi tobie tak broni&amp;#261; jest my&amp;#347;lenie
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