
Hemp Gru, To jest to
Wilk na mikrofonie w głowie sie nie mieści
Jebać leszczy z lamusami sie nie pieścic 
za mało czasu głupot nie chce pieprzyc
jesli ci sie nie podoba wyłacz jak masz dreszczyk
i tak wszystkich nie uda ci sie skreslic 
mam sie strescic słuchaj pierwszej czesci
Hemp Gru prosto z ulicy wiesci
ja i moje ziomki nikt gorszy nikt lepszy
jestem po to by prawde przyniesc ci 
policyjne scierwo to wróg najlepszy twarda bania 
i zacieniete piesci uwalniam instynkt 
gdy atmosfera sie zagesci
wszystkie harde bandy zjednoczone w siłe 
anty policyjnej propagandy nie zabijaj prawdy
nie daj mydlic oczu stoje dzis tu na stromym zboczu
i czekam na wiatr co rozgoni czarne chmury 
rap kultury wszystkie bzdury utopione w studni
ja zakrywam wieko stawiam kamien na niego
odchodze daleko elo breko raz dwa
czy wszyscy mnie slyszycie tak tak
te słowo ma pokrycie a ja takie zycie
Hemp Gru prezentuje to jest dzieciak
to jest to co czuje elo
mój rap to ambrozji smak dawaj 
muzyka ta sprawia ze serce bije mocniej
wiecej i wiecej nie ma prawdziwszej od niej
ulica rzadzi a zycie nocne
nikomu nie obce złe emocje nie wchodza w rachube
szanuj to co budujesz z wielkim trudem swiat ze swym brudem 
czyha na twa zgube brat zabij nude
poczuj dume dasz rade jezeli wzniesiesz sie ponad syf
i skurwieli nie badz w beznadzieji
Wilk dzieli sie tym co w nim najlepsze
dym zamieniam na wiersze zmieniam nastrój
hołd składam temu miastu masz tu skreta stestuj
dragi bastuj nastuch w stu procentach
lojalnosc to rzecz swieta pamietaj 
mocno musisz wierzyc w to to jest to dzieciaku to jest to
wstap do bunkru mysli 
złap haj naturalny energia do wyboru
kolor biały czy kolor czarny
wybierz nie mysl o tym daj na gaz 
zostaw se kłopoty tak tak to natury zew
JLB jedna krew odrzucam blef zasmiecajacy
rejon tych co ferment sieja oj nie smieja sie zbyt długo
zbyt zajeci sa nuda ta przyczyna znasz temat
i nie jest on nowina
a ty lec po swoje bez strachu 
choc w ogół wtopiony w mury mum 
nie wysuszonych społeczniaków niech nikt zapału ci nie studzi
to jest to człowieku to jest to czuje elo 
Skrecz:
Hemp Gru 
Cały czas zycie gra ja nawijam nawijam 
Hemp Gru
na zawsze dobra marka
to jest podziemie to jest muzyka 
teraz i tutaj 
prawdziwy hip hop z duszy serca i gardła
Weź oddech stan na nogi tempo 100 na 100
stresu tu nie ma 
miła won spłonał joint 
rozpierdol głosnik nic nie dygaj bo:
Hemp Gru JLB TO jest to



Mokotów to jest to
P R O S T O to jest to 
Zip WWO to jest to
Zipera Fundacja To jest to
Włodi SŁZ to jest to
Badżio Klaks 5g To jest to
Molesta Ewenement To jest to
Elo Kaczy Proceder to jest to
Sród PŁD ZN WSP to jest to
THS Northside to jest to
JWP WTK to jest to
Deluks EWc to jest to
WNB Wiza to jest to
Dj Feel-x Mustafaraj to jest to
Dj Brzydal Waco Elo Mario to jest to
Wszyscy zjednoczeni w rapie to jest to łapiesz

Hemp Gru - To jest to w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/hemp-gru-to-jest-to-tekst-piosenki,t,477807.html

