
Hemp Gru, W
acha, hemp gru, eloksi&amp;#281;&amp;#380;yca blask, bezsenna nocza chwil&amp;#281; brzask, poprzypalany kocmysl&amp;#281; o jutrze, o tym globalnym syfieja mam tu kurwa wytrzyma&amp;#263; ca&amp;#322;e &amp;#380;yciepokaza&amp;#263; dziecku prawdziwe warto&amp;#347;cikorpo &amp;#380;eruje na ludzkiej naiwno&amp;#347;cipodzieli&amp;#263; za&amp;#380;y&amp;#263;, pozbawi&amp;#263; intuicjizaw&amp;#322;adn&amp;#261;&amp;#263;, zrani&amp;#263;, zapomnie&amp;#263; o najbli&amp;#380;szychw poczuciu strachu schroni&amp;#263; sie pod skrzyd&amp;#322;emwyp&amp;#322;uka&amp;#263; z duszy, ujednolici&amp;#263; z byd&amp;#322;embawmy si&amp;#281; bawmy, nagich cia&amp;#322; pl&amp;#261;sreklama powie ci, &amp;#380;e jeste&amp;#347; go&amp;#347;&amp;#263;pod p&amp;#322;aszczem szcz&amp;#281;&amp;#347;cia ukryty jest b&amp;oacute;lkonsumuj cz&amp;#322;owieku, a&amp;#380; ci wypali m&amp;oacute;zgtradycja w gruz obraca si&amp;#281; i ju&amp;#380;wczorajszy sen pokrywa gruby kurzbe long HGniezmienny ma kr&amp;#281;gos&amp;#322;upcho&amp;#263; cz&amp;#281;sto boso przez polan&amp;#281; ost&amp;oacute;wgrunt to &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263;, co mnie przy swoim trzymaa co najwa&amp;#380;niejsze?B&amp;oacute;g, Honor, Rodzinaw&amp;#322;a&amp;#347;nie takpodnosz&amp;#281; g&amp;#322;ow&amp;#281;, patrz&amp;#281; na nieboby cho&amp;#263; przez chwil&amp;#281; nie czuc si&amp;#281; jak dnia ka&amp;#380;degopytam dlaczego lecz zn&amp;oacute;w odpowiedzi nie ma &amp;#380;adnejwiem tylko jedno - &amp;#380;e zawsze wstan&amp;#281; jak upadn&amp;#281;kolejny dzie&amp;#324;, co &amp;#322;amie plusykolejne fakty co zmieniaj&amp;#261; si&amp;#281; w wieczorne njusykolejny ziomek da&amp;#322; si&amp;#281; z&amp;#322;apa&amp;#263; w sid&amp;#322;a tej pokusyby goni&amp;#263; za pieni&amp;#261;dzem zapominaj&amp;#261;c o duszyi jak to ma nie ruszy&amp;#263; gdy &amp;#347;wiat codziennie pr&amp;oacute;buje ci&amp;#281; skruszy&amp;#263;gdy s&amp;#322;o&amp;#324;ce ju&amp;#380; nie daje &amp;#347;wiat&amp;#322;a, a tylko suszyw tej miejskiej g&amp;#322;uszy, ja mam otwarte oczy i uszyja trzymam pion ziom i nie dam si&amp;#281; poruszy&amp;#263;w&amp;#322;asnie takw&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz sam o siebie dba&amp;#263;w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz wszystko z siebie da&amp;#263;ka&amp;#380;dego dnia widz&amp;#281; moich ludzi sfrustrowanychka&amp;#380;dego dnia widz&amp;#281; milion &amp;#322;ez wyp&amp;#322;akanychtu ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; w tym getcie zmienia sie w szale&amp;#324;stwobieda zmienia ludzi w &amp;#380;ywych trup&amp;oacute;w spo&amp;#322;ecze&amp;#324;stwow&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, dla wszystkich k&amp;#322;amc&amp;oacute;w fakjednym kopem wyrwij si&amp;#281; z mentalnych kratw&amp;#322;asnie tak, m&amp;oacute;wi&amp;#281; ci ziomu&amp;#347; odrzu&amp;#263; k&amp;#322;amc&amp;oacute;w &amp;#347;wiatjedyn&amp;#261; nadziej&amp;#261; jest nowy &amp;#322;addla Boga i rodziny, na zawsze pami&amp;#281;tajby honoru nie splami&amp;#263;, na zawsze pami&amp;#281;tajby horda dumna by&amp;#322;a, na zawsze pami&amp;#281;tajfantango gang, na zawsze pami&amp;#281;tajpo&amp;#347;r&amp;oacute;d miejskej mg&amp;#322;y spadaj&amp;#261; &amp;#322;by tych g&amp;#322;uchych na jedyn&amp;#261; prawd&amp;#281;cho&amp;#263; czasem uderzam, to staram si&amp;#281; zachowa&amp;#263; pion ziomtrzymaj go bo sko&amp;#324;czysz na dnieod kiedy pami&amp;#281;tam, to wygl&amp;#261;da&amp;#322;o to troch&amp;#281; marnieosiedla wysysa&amp;#322;y nas niczym kolonie karneci co nie skapili z regu&amp;#322;y sko&amp;#324;czyli w bagniei to nie stopniowo tylko naglew&amp;#322;a&amp;#347;nie takmusisz mie&amp;#263; si&amp;#322;&amp;#281;, by w r&amp;#281;kach utrzymac to co zdoby&amp;#322;e&amp;#347;by pom&amp;oacute;c ziomom w potrzebie, trzyma&amp;#263; w ryzach rodzin&amp;#281;musisz mie&amp;#263; otwarte oczy, zna&amp;#263; miejsce i godzin&amp;#281;by zacisn&amp;#261;&amp;#263; pi&amp;#281;&amp;#347;ci i zatrzyma&amp;#263; lawin&amp;#281;&amp;#380;ycie to nie bajka, nikt za darmo nic ci nie danie wiesz co to ch&amp;#322;&amp;oacute;d, g&amp;#322;&amp;oacute;d, nie wiesz czym jest biedapodzi&amp;#281;kuj rodzicom, wznie&amp;#347; r&amp;#281;ce do niebadooko&amp;#322;a zawi&amp;#347;&amp;#263;, powiedz, innej drogi nie mascena to &amp;#347;ciema, a hip hop si&amp;#281; sprzeda&amp;#322;m&amp;oacute;wi&amp;#281;, jeba&amp;#263; to, co pierdoli jakis peda&amp;#322;na koncertach komplet, tak si&amp;#281; &amp;#380;yje mordaHGWDZ ze mn&amp;#261; m&amp;#322;odych wilk&amp;oacute;w hordaz nami ca&amp;#322;a Polska, szacunek podstaw&amp;#261;ci co zjebali uk&amp;#322;ad, ju&amp;#380; tego nie naprawi&amp;#261;kolejny wyk&amp;#322;ad o tym, jak pogr&amp;#261;&amp;#380;a s&amp;#322;awa, w&amp;#322;adzasam dawaj przyk&amp;#322;ad, by od innych wymaga&amp;#263;to nie jest prosta sprawa, odpowiedzialno&amp;#347;&amp;#263;, ziomczas sie ogarn&amp;#261;&amp;#263;czynsz sam sie nie op&amp;#322;aci, lod&amp;oacute;wka nie nape&amp;#322;nibounce i lans, mam dosy&amp;#263; ju&amp;#380; tych brednibrat, to nasz czas, nasz &amp;#347;wiat, w&amp;#322;a&amp;#347;nie takwytyczony szlak, mapa w sercu wyrytato cz&amp;#322;owiek kontra &amp;#347;winie u koryta i psy go&amp;#324;czejeste&amp;#347;my kwita na tym ko&amp;#324;cz&amp;#281;, elow&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz sam o siebie dba&amp;#263;w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz wszystko z siebie da&amp;#263;w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz sam o siebie dba&amp;#263;w&amp;#322;a&amp;#347;nie tak, to jest czas na zmian&amp;#281;a ty odbierz co zabrane, nic za darmo nie dostanieszbo tak to jest pouk&amp;#322;adanemusisz wszystko z siebie da&amp;#263;
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