
Inespe, Przyjaciel
M&amp;oacute;j rap jest uniwersalnyNie jest ponad czasowy o rzeczach nie banalnychM&amp;oacute;wi&amp;#281; o rzeczywisto&amp;#347;ci o sprawach realnychA obok jest ten, kt&amp;oacute;ry w net to z&amp;#322;apieI ma by&amp;#263; tam w czasie moich utrapie&amp;#324;Prawd&amp;#281; znajdzie, sens w moim rapieTo przyjaciel i wy to wiecie i wy to znaciePrzy jednym bacie i nie tylko przy baciePrzy powa&amp;#380;nej sprawiePrzy dobrej zabawieSie odnajdziecie w trudnej chwili potrzebuje go najbardziejPodtrzyma mnie na duchu w walceI przed ka&amp;#380;dym starciemStanie w obronieWsp&amp;oacute;lnych racji jak na warcie jak najbardziej po mojej stronieWierzy w warto&amp;#347;ci, w kt&amp;oacute;re ja wierzeW szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, za kt&amp;oacute;rym gonieStoj&amp;#261;c przy mikrofonieOdwdzi&amp;#281;cz&amp;#281; si&amp;#281; tym samym zanim przyjdzie koniecLicz na mnie, licz na toWalczymy razem o zyski nie przejmuj&amp;#261;c si&amp;#281; strat&amp;#261;Trzeba liczy&amp;#263; si&amp;#281; ze sp&amp;#322;at&amp;#261;, p&amp;#322;aci&amp;#263; rat&amp;#281; za rat&amp;#261;Sp&amp;#322;aci&amp;#263; rachunekZachowa&amp;#263; sw&amp;oacute;j wizerunekMie&amp;#263; u swoich szacunekPrzede wszystkim trzyma&amp;#263; si&amp;#281; razemOdrzuci&amp;#263; na bok odraz&amp;#281;Wiedzie&amp;#263; o rzeczach, o kt&amp;oacute;rych nie dowiesz si&amp;#281; z gazetKt&amp;oacute;re w warszawskich osiedlach widz&amp;#261; zaraz&amp;#281;A nie &amp;#380;ycia kwintesencjeGdzie nie chodzi o prezencjeA o referencjeGdzie pieni&amp;#261;dze i znajomo&amp;#347;ci przed&amp;#322;u&amp;#380;aj&amp;#261; kadencjeTy znasz to, ty wiesz toTrzymaj&amp;#261;c si&amp;#281; razem damy rad&amp;#281; sobie z reszt&amp;#261;Cho&amp;#263; bywa ci&amp;#281;&amp;#380;ko w przyja&amp;#378;nie te&amp;#380; bywa ci&amp;#281;&amp;#380;koRef.: To przyjaciel tylko prawda nigdy k&amp;#322;amstwaWy to znacie RHX sk&amp;#322;ad bractwo, zaufanie i uczciwo&amp;#347;&amp;#263;Tak toczy si&amp;#281; na stoRHX sk&amp;#322;ad bractwo, RHX sk&amp;#322;ad, RHX sk&amp;#322;ad bractwoMusisz zna&amp;#263; mnie dok&amp;#322;adnie, my&amp;#347;le&amp;#263; podobnieTak jak mi z blantem mu wygodnieZ policj&amp;#261; nie wygodnieRazem pracujemy, &amp;#380;eby zanim legniemy w grobieZostawi&amp;#263; co&amp;#347; po sobieZostawi&amp;#263; troch&amp;#281; tobieNie zmarnowa&amp;#263; tego w sobieMaj&amp;#261; nasze g&amp;#322;owy obieI wszystko spoko p&amp;oacute;ki nic si&amp;#281; nie zmieniRHX sk&amp;#322;ad podstaw&amp;#261; istnieniaRazem musi na z&amp;#322;orzeczenia&amp;#379;ywio&amp;#322;owi jak wiatr, woda, ogie&amp;#324; i ziemia razem wzi&amp;#281;teRHX sk&amp;#322;ad druga p&amp;#322;yta za zakr&amp;#281;temZajawka jest odk&amp;#261;d pami&amp;#281;tam, a tematy s&amp;#261; z podw&amp;oacute;rka zdj&amp;#281;teRHX sk&amp;#322;ad dla nas s&amp;#322;owa &amp;#347;wi&amp;#281;teNie przerazi nas nic p&amp;oacute;ki przyja&amp;#378;&amp;#324; wszystko trzymaNie powstrzyma nas nic p&amp;oacute;ki si&amp;#322;&amp;#281; mamy w rymachNie roz&amp;#322;&amp;#261;czy nas nic p&amp;oacute;ki &amp;#380;yj&amp;#281; ja chc&amp;#281; by&amp;#263;W RHX chc&amp;#281; uczy&amp;#263; si&amp;#281; codziennie jak &amp;#380;y&amp;#263;I o tym opowiada&amp;#263;S&amp;#322;owa sk&amp;#322;ada&amp;#263;Razem z kumplamiPrzed szarymi osiedlamiKiedy sami nam &amp;#380;yczliwi s&amp;#261; z namiA wok&amp;oacute;&amp;#322; wszystko co dobre przys&amp;#322;aniaRzeczy przykre dla oka, nie warte ogl&amp;#261;daniaW przyja&amp;#378;ni przyjacielskie zagrania nie wystarcz&amp;#261; wi&amp;#281;c dok&amp;#322;adam swe staraniaA one s&amp;#261; tarcz&amp;#261;A ci co pierwszego spotkania z nami walcz&amp;#261;, z nami walcz&amp;#261;...Ref.
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