
Planet Hemp, Hemp Family
Hum Planet Hemp manda bala rap, rock'n'roll, psycodelia, hardcore, ragga,
funk e soul se liga voc vai
ver chegou a hora e a vez do cabelo crescer. Dois Speed Freaks loco, saiu
pra dar um rol mas vai voltar
daqui a pouco. Todo mundo perguntando, mermo c t onde, e oqu que eu t
ouvindo Speed freak
sound Trs Black Alien sangue bom c pensa que  brincadeira no 
brincadeira mermo. Rodriguez e
bulletproofniga pode crer eu t na tua ento se liga meu irmo Planet Hemp
Phunky Buddha. No nmero
quatro o Rappa no deixa barato  a ginga carioca pra c no ficar parado.
Msica pra te informar que 
s&amp;oacute; regar os lrios do gueto que o Bethoven negro vem se mostrar. Cinco the
Funk F**kers camarada
ento abra os olhos e se liga na mulecada eu vou dizer uma coisa &quot;I don't
like suckers,in da house,the
Funk F**kers&quot; Seis Mangue Boys Recife pegando fogo trasbordando, ento vai.
Mundo
Livre,Cabeleira,Chico Science e Nao Zumbi se antenando com o mundo a
parab&amp;oacute;lica  ali. Dos
Festivos Gozadores eu vou falar no sete so tantas as luzinhas que a gente
se derrete abra a porta da
sua festa que eu quero tirar um tasco ou ento caminha que aqui  de Osasco.
Hemp Family tem o
poder mermo powpowpow Planet Hemp, Funk F**kers, Black Alien e o Rappa isso
 uma s&amp;oacute; famlia
querendo legalizar. Voc no conhece, ento eu vou te mostrar Famlia no 
sangue famlia  sintonia.
Ento me falem quem  sangue bom pois eu te digo, o da Hemp Family  do bom.
Eu j falei, e vou
voltar a falar: Planet Hemp, Funk F**kers, Black Alien e o Rappa. Ento vai,
se liga num conselho: no
mexa com a minha famlia pra no acabar de joelho. No tem problema algum
no tou querendo briga,
s&amp;oacute; no mexa com a minha famlia mermo, ento se liga, Planet Hemp, no sei
se voc me entende. A
gente pode falar muito mas fala o que sente. Porque essa camaradagem,
cumpadi, j t no sangue. A
parada  o seguinte: no fao pose nem gangue. Eu vou passar a bola e
segurar na presso. Marcelo
D2, Skunk, Black Alien. Planet Hemp, Funk F**kers, Black Alien e o Rappa
isso  uma s&amp;oacute; famlia
querendo legalizar. Voc no conhece, ento eu vou te mostrar Famlia no 
sangue, famlia  sintonia.
Ento me falem quem  sangue bom pois eu te digo, o da Hemp Family  do bom.
Eu j falei, j falei, e
vou voltar a falar: Planet Hemp, Funk F**kers, Black Alien e o Rappa. Yeah,
tem mais uma parada, se
dependesse dessa famlia j tava legalizada. Eu vou falar do que quero e
nunca vou te dar trgua, ento
sangue bom, me diz o que pega. C tem um problema e eu um recado pra tu.
Skunk falou e eu vou falar.
Humm vai tomar no c. Esse eu nunca deixo na mo ( meu irmo) muito alm da
imaginao
(Twilight zone). H E M P , soletro pra voc, poesia urbana da famlia voc
no vai se esquecer. Disso
eu tenho muito orgulho e bato no peito. Ento, mermo, mereo um pouco de
respeito. Esse  o som e
eu vou levando na balada. Ento, Planet Hemp, chegou a hora da quebrada.
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