
Hemp Gru, Sami swoi
Hemp Gru prezentujeProsto z ulicy wie&amp;#347;ciSw&amp;oacute;j ch&amp;#322;opak WilkuZe mn&amp;#261; ludzi kilkuJTL tworzymy to bez wysi&amp;#322;kuTo nie cyrku, bo murzy&amp;#324;cy robi&amp;#261; z tego big cycChc&amp;#261; kultur&amp;#281; zniszczy&amp;#263; Rap kabaret stykni&amp;#263;Zobacz jak niekt&amp;oacute;rzy odpierdalaj&amp;#261; kicz kicz Wszyscy tak inni a jednak tacy samiRazem tworzymy ka&amp;#380;d&amp;#261; &amp;#347;cian&amp;#281; mi&amp;#281;dzy namiJa z kumplami ty z kole&amp;#380;ankamiWystarczy dziewczyno, mamy tu s&amp;#322;odkie winoPo tarczy p&amp;#322;yn&amp;#261; leniwie wskaz&amp;oacute;wkiMuzyka gra ino w zapomnienie smutkiPoczekamy na skutki woltarzy co&amp;#347; si&amp;#281; zdarzyNapewno nie przestajemy marzy&amp;#263; tymczasem niepewno&amp;#347;&amp;#263;Klarujemy przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; dzi&amp;#347; jeszcze tak m&amp;#281;tn&amp;#261;Skr&amp;#281;tne w skroni skr&amp;#281;t d&amp;#322;oni czeka Ka&amp;#380;dy za czym&amp;#347; goni ja nie uciekam Cz&amp;#322;owiek ma swoich ludzi, za kt&amp;oacute;rych pije zdrowie Modl&amp;#281; si&amp;#281;, za kt&amp;oacute;rych skocze w ogie&amp;#324;Wci&amp;#261;&amp;#380; szukam my&amp;#347;l&amp;#261;cych podobnie do mnieZiom powiedz jak swobodnie dwie rzeczy godneMo&amp;#380;e to te&amp;#380; kiedy&amp;#347; b&amp;#281;dzie modneJak szerokie spodnie i lu&amp;#378;ne ciuchy Tej ekipy nie potrzeba z&amp;#322;ota dla otuchyWDZ m&amp;oacute;j syf, m&amp;oacute;j typ to wielkie buchy Ci&amp;#261;g&amp;#322;y brak kapuchy ci&amp;#261;g&amp;#322;e kombinacje Prawie ka&amp;#380;dy zna t&amp;#261; sytuacj&amp;#281; zbyt dobrze nawetTak ma by&amp;#263; dalej za jak&amp;#261; kare Jeba&amp;#263; to dawaj na balet Elo ziomaleSw&amp;oacute;j ch&amp;#322;opak &amp;#379;ary nigdy nie sam ze mn&amp;#261; s&amp;#261; tu sami kt&amp;oacute;rych dobrze znamHemp Gru jak joint nie do znudzenia Teraz wje&amp;#380;dzam ze swym ma&amp;#322;olackim stylemNie zostaje w tyle, staram si&amp;#281; by&amp;#263; z przoduBior&amp;#261;c przyk&amp;#322;ad z przodk&amp;oacute;w polskiego naroduWsparcie duchowe zawd&amp;#380;i&amp;#281;czam BoguI ziomkom, kt&amp;oacute;rym za pomoc t&amp;#261; serdecznie dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;Nie &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; &amp;#380;adnej z przemy&amp;#347;lanych czyn&amp;oacute;wNauczy&amp;#322;em si&amp;#281; kierowa&amp;#263; zasadami Dniami i nocami przez ziomali wspomaganychPrzez ulic&amp;#281; wychowany ona nas jednoczy Wrogom patrz&amp;#281; w oczy &amp;#322;atwo nie dam si&amp;#281; zaskoczy&amp;#263;Bed&amp;#281; kroczy&amp;#263; zawsze odpowiedni&amp;#261; drog&amp;#261; W odpowiedni&amp;#261; ma&amp;#324;k&amp;#281; jestem kierowanyHemp Gru JTL teraz my uderzamy Prosto z Mokotowa razem z dzieciakami D&amp;#261;&amp;#380;ymy do lepszego jutra oto praca &amp;#380;mudnaWiem, &amp;#380;e nam si&amp;#281; to op&amp;#322;aci Ka&amp;#380;dy ziom bogaci si&amp;#281; w nowe do&amp;#347;wiadczenia Do us&amp;#322;yszenia Elo powodzenia JTL Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie pracujesz na szacunek Straci&amp;#263; mo&amp;#380;esz w sekunde sw&amp;oacute;j dobry wizerunekObrany kierunek, szczer&amp;oacute;&amp;#347;&amp;#263; to warunekTwojej egzystencji brak jest tu kadencji Ci&amp;#281;&amp;#380;ko unikn&amp;#261;&amp;#263; w&amp;#281;&amp;#380;sz&amp;#261;cej prewencjiWszystko tu si&amp;#281; kr&amp;#281;ci w obozie zamkni&amp;#281;tym Myje r&amp;#281;ka rek&amp;#281; dbaj o swoj&amp;#261; szcz&amp;#281;k&amp;#281;Szanuj swoje s&amp;#322;owo nie sprzedaj go za nic Pryz nie ma odleg&amp;#322;o&amp;#347;ci ani granic Jeste&amp;#347;my razem Hemp Gru jointDzi&amp;#347; twoim lekarzem z porozumieniem z czasemproceder &amp;#347;r&amp;oacute;dmie&amp;#347;cie wje&amp;#380;dza na Tw&amp;#261; baz&amp;#281; Przysz&amp;#322;em, w&amp;#322;aczam faze dra&amp;#380;ni&amp;#281; twoje my&amp;#347;liSami swoi ze mn&amp;#261; przyszli WK&amp;#379;P Spotykamy si&amp;#281; za plecami mamy mg&amp;#322;&amp;#281; P&amp;#322;acze dzie&amp;#324; nie &amp;#347;mieje si&amp;#281; noc Wrzu&amp;#263; jaja potem klops chudy czy pompowany koksJednym b&amp;#281;dziemy syci ciesz si&amp;#281; czym morzesz&amp;#377;le je&amp;#380;eli &amp;#380;ydzisz Teraz juz widzisz to w&amp;#322;asnie tak wygl&amp;#261;daSw&amp;oacute;j ch&amp;#322;opak Bilon za wasze zdrowie bomba Kaczy proceder na zawsze JTLChcesz czy nie ziomek us&amp;#322;yszysz mnieElo Hemp Gru Pro Rap teraz k&amp;#261;tem spodniWok&amp;oacute;&amp;#322; brak hajsu prostytutki i bezdomniHack day hack day jakby DJ BoboJebac policj&amp;#281; ca&amp;#322;y czas t&amp;#261; sam&amp;#261; drog&amp;#261;&amp;#346;mier&amp;#263; wrogom nas nie roz&amp;#322;&amp;#261;czy nicMocno chwy&amp;#263; ziomek pomocn&amp;#261; d&amp;#322;o&amp;#324;Jestem z Tob&amp;#261; do ko&amp;#324;ca moich dniJeba&amp;#263; szyk co m&amp;#261;c&amp;#261; mi&amp;#281;dzy nami Jeden B&amp;oacute;g jedna krew jedno przeznaczenie JTL dranie tylko w sercach zrozumienie A zw&amp;#261;tpienie ja pozostawiam z ty&amp;#322;u Jak przegranych lamus&amp;oacute;w sam nie wiem ilu Jest ich tylu, b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261; i bed&amp;#261; b&amp;#322;&amp;#261;dzi&amp;#263; Jeba&amp;#263; policj&amp;#281; tylko B&amp;oacute;g mo&amp;#380;&amp;#281; nas s&amp;#261;dzi&amp;#263; EloHemp Gru prosto z ulicy wi&amp;#281;zi Hemp Gru prezentuje prosto z ulicy wie&amp;#347;ci Hemp Gru prosto z ulicy wi&amp;#281;zi Hemp Gru prezentuje prosto z ulicy wie&amp;#347;ci
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