
Inespe, Podziemie
To dla podziemia w ca&amp;#322;ej PolsceO jego losy &amp;#380;yj&amp;#281; w troscePami&amp;#281;tam o swoich korzeniachProste wszyscy je tam maj&amp;#261;I ci, co stamt&amp;#261;d wyszliI ci, co tam zostaj&amp;#261;Si&amp;#281; zdecydowa&amp;#322;emRobi&amp;#263; to na og&amp;oacute;lnopolsk&amp;#261; skal&amp;#281;Du&amp;#380;o nad tym my&amp;#347;la&amp;#322;emI nie &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281; wcale&amp;#379;e na podziemnych wydaniach nie poprzesta&amp;#322;emMimo wszystkich ich zaletChocia&amp;#380; zwi&amp;#261;zek silny pozosta&amp;#322; na sta&amp;#322;eTam szlifuje si&amp;#281; ka&amp;#380;dy talentPodstaw&amp;#261; s&amp;#261; rymy a okazj&amp;#261; pierwszy lepszy baletTysi&amp;#261;c tysi&amp;#261;ca rym&amp;oacute;w tam napisa&amp;#322;emIle z tego s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347;Ja pi&amp;#281;&amp;#263; lat trenowa&amp;#322;emI si&amp;#281; zdecydowa&amp;#322;emMy&amp;#347;lisz, &amp;#380;e szybko si&amp;#281; uczyszNapisz dziesi&amp;#281;&amp;#263; kawa&amp;#322;k&amp;oacute;wW jedenastym jaki&amp;#347; post&amp;#281;p uczy&amp;#324;Bo teraz tylko gdzie&amp;#347; obok kluczyszTrzeba prosto i&amp;#347;&amp;#263; do celuA nie jak na podw&amp;oacute;rku si&amp;#281; w&amp;#322;&amp;oacute;czy&amp;#263;Tylko si&amp;#281; wtedy wyg&amp;#322;upiszPoszukaj troch&amp;#281; zanim znajdzieszJak narazie zosta&amp;#324; w AndargrandziePod ziemi&amp;#261;, czyli tam gdziePrawdziwy Hip-Hop ma poparcieBo tam si&amp;#281; wszystko zacz&amp;#281;&amp;#322;oWszystko si&amp;#281; rozwin&amp;#281;&amp;#322;oPowsta&amp;#322;o pierwsze dzie&amp;#322;oCo&amp;#347; tam go do przodu popchn&amp;#281;&amp;#322;oI si&amp;#281; dalej toczyZnam wielu takich, co maj&amp;#261; jeszcze brakiStyl, jaki takiOd chuja do powiedzeniaTo typowe szczeniakiPrzed chwileczk&amp;#261; jeszcze by&amp;#322;em takiProste teraz czuj&amp;#281; si&amp;#281; starszyChocia&amp;#380; nic nie uros&amp;#322;emNie bawi&amp;#281; si&amp;#281; podobnie jak kiedy&amp;#347;Mo&amp;#380;e troch&amp;#281; spokojniej ni&amp;#380; wtedyWtedy by&amp;#322;y gleby awantury dewastacje od biedyWiecz&amp;oacute;r na spierdalaniePrzed psami si&amp;#281; chowanieTo by&amp;#322; Hip-Hop w najczystszym wydaniuA teraz widz&amp;#281; jak to podziemie si&amp;#281; rozrastaJednak wci&amp;#261;&amp;#380; jako najni&amp;#380;sza warstwaCzy troch&amp;#281; ci nie &amp;#380;al, &amp;#380;e podziemie si&amp;#281; rozszerzaZamiast pi&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; w g&amp;oacute;r&amp;#281; jak wie&amp;#380;aNo, ale wszystko si&amp;#281; zmieniaHip-Hop si&amp;#281; rozwija i si&amp;#281; rozprzestrzeniaWi&amp;#281;c baz za&amp;#322;amki cieniaSiedz&amp;#281; i czekam na mocne uderzeniaNa dono&amp;#347;ny g&amp;#322;os podziemiaNa dono&amp;#347;ny g&amp;#322;os podziemiaBo tu si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o podziemie czyste jak &amp;#322;zaKorzenie wspomnienie o tamtych dniachSto procent hardkorTylko dla swoich ludzi misjaNie finansem priorytetem zachowany dystansPodziemie funkcjonuje nie zale&amp;#380;nie gdzie fortuna sprzyjaNie &amp;#347;pi, bo tak chce z peda&amp;#322;em jaka&amp;#347; diwaTrze&amp;#378;we spojrzenie na te wszystkie pobuble&amp;#346;wiadomo&amp;#347;&amp;#263;, &amp;#380;e za jaki&amp;#347; czas nie b&amp;#281;d&amp;#261; nawet g&amp;oacute;wnemNa lokaln&amp;#261; skale niepowtarzalne nielegaleNieoszlifowany diament surowy talentOd serca poezja niekt&amp;oacute;rym herezjaTo fakty reporta&amp;#380; z &amp;#380;ycia betonowej matniStyl wolny za scen&amp;#261; ile, kto jest wartyDla kiepskich MC sci&amp;#261;gane skalpy gor&amp;#261;czkowe haustyOni oddychaj&amp;#261; tym samym powietrzem srebra na poci&amp;#261;gachGramofony breakdance niezale&amp;#380;ne zawsze jego stron&amp;#281; wezm&amp;#281;Podziemie prawdziwe bujane tylko jedneSiedzi nadal we mnie od niego nie uciekn&amp;#281;Wiesz sk&amp;#261;d jestem ocean blok&amp;oacute;w peiha Inespe
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