
Hemp Gru, Zachowaj twarz
w&amp;#322;a&amp;#347;nie taksiedem siedemhemp gruw&amp;#322;adza, terror, pieni&amp;#261;dze, agresjato j&amp;#281;zyki &amp;#347;wiatakultura przest&amp;#281;pstwap&amp;#322;acz, narkotyki, ci&amp;#281;&amp;#380;kie porno, bro&amp;#324;niezauwa&amp;#380;alny cierpienia hardkorm&amp;oacute;wi&amp;#281; ci ziomek, cho&amp;#263; wa&amp;#380;ny jest dzi&amp;#347; szmalcyniczna twarz, nawet i taj ma halja pieprz&amp;#281; ten szajs, kt&amp;oacute;rym chce karmi&amp;#263; mnie &amp;#347;wiatiluzji czar, ten robaczywy ch&amp;#322;amalternatyw&amp;#281; wybieram sobie samto w&amp;#322;a&amp;#347;nie moje ja, mojego losu grahura gand dilgangulicznej sztuki smakdzieciaki przeznaczenia, talenty z ciemnych bramto w twojej g&amp;#322;owie, w twoim sercu, w twojej duszysam, sam.. wyb&amp;oacute;r masztwe oczy odbiciem, a wyrazem twarz [x2]ka&amp;#380;dy z nas m&amp;oacute;g&amp;#322;by by&amp;#263; daleko st&amp;#261;dgdyby cho&amp;#263;by raz wybra&amp;#322; inn&amp;#261; z dr&amp;oacute;ginaczej chcia&amp;#322; b&amp;oacute;gzachowa&amp;#322;em twarz stoj&amp;#261;c tuuwa&amp;#380;nie przemyslany ka&amp;#380;dy krok, ka&amp;#380;dy ruchtak samo jak nienawi&amp;#347;&amp;#263;, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, m&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#261;czcigodni ludzie honoru moj&amp;#261; famili&amp;#261;pozna&amp;#322;em bied&amp;#281;, luksus - nic si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;okilku takich, pragn&amp;#281;li s&amp;#322;awy, s&amp;#322;uch o nich zagin&amp;#261;&amp;#322;w mej rodzinie nikt nie by&amp;#322; glina ani ubekiemtu z ojca na syna ka&amp;#380;dy jest dobrym cz&amp;#322;owiekiemstyl dla niego kota to nie zmienia sie z wiekiemby zna&amp;#263; swoje miejsce, wyssa&amp;#322;em z matki mlekiemzachowaj twarz na ulicyzachowaj twarz na koncerciezachowaj twarz na komendziezachowaj twarz wobec innych przede wszystkim wobec siebiezachowaj twarz, b&amp;#261;d&amp;#378; siebie pewiento w twojej g&amp;#322;owie, w twoim sercu, w twojej duszysam, sam.. wyb&amp;oacute;r masztwe oczy odbiciem, a wyrazem twarz [x2]nie umiesz si&amp;#281; zachowa&amp;#263;?nie zagrzejesz miejscanie potrafisz si&amp;#281; odzywa&amp;#263;?wy&amp;#322;apiesz klemensagadka czerstwa nie tra&amp;#263; chwili na plebsaco przez telefon &amp;#347;ciemnia a za plecami szeptao co ten ha&amp;#322;as, kto tym g&amp;oacute;wnem jara sie zn&amp;oacute;wkolejny buch, kolejny hemp gruzadany trud przynosi efekt takireprezentujemy hardkor, nie dajemy padakiwci&amp;#261;&amp;#380; tacy sami, w do&amp;#347;wiadczenie bogatsipyta mnie brat: &quot;ziom, w lustro czasem patrzysz?&quot;tak, mam &amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; pope&amp;#322;nionych b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;wdobra wiadomo&amp;#347;&amp;#263; - ci&amp;#261;gle nie trac&amp;#281; p&amp;#281;duteraz bez nerw&amp;oacute;w staram si&amp;#281; rozwi&amp;#261;za&amp;#263; problemm&amp;oacute;w co le&amp;#380;y na sercu, nie rozbijaj na drobnepomi&amp;#281;dzy z&amp;#322;em a dobrem jest oboj&amp;#281;tno&amp;#347;&amp;#263;, pustkazachowaj twarz nim na zawsze zamkniesz ustato w twojej g&amp;#322;owie, w twoim sercu, w twojej duszysam, sam.. wyb&amp;oacute;r masztwe oczy odbiciem, a wyrazem twarz [x2]
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