
RHP, Miastu Oddany
Ref.Pami&amp;#281;taj cz&amp;#322;owieku jeste&amp;#347; cz&amp;#281;&amp;#347;ci&amp;#261; miasta to tylko dzi&amp;#281;ki Tobie mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do Polkowic wzrasta x2
1.Szare miasto wie&amp;#380;owce i bloki dziwne postury czasem negatywne a czasem pozytywne.
   Pozdrowienia Polkowice i rap kultura ci&amp;#261;gle rozwijana by&amp;#263; tu swoim i by&amp;#263; ze swoimi takie motto do tego d&amp;#261;&amp;#380;ymy
   nie zawsze dobrze robimy te miasto nigdy nie &amp;#347;pi ci&amp;#261;gle t&amp;#281;tni a bit ci&amp;#261;gle b&amp;#281;bni to miasto rymowania nie do sprzedania
   Polkowicka liryka nie zbadana zawsze inaczej napierdalana  a teraz powiem miastu oddany przez swoich szanowany
   miastu oddany na Hubala wychowany miastu oddany RHP rade damy (damy rade, rade damy ee)
   Kocham to miasto otwarte zawsze serce za Polkowickie miasto dam sobie obci&amp;#261;&amp;#263; r&amp;#281;ce. 
   Mieszkam tu (huuu) prawie dziesi&amp;#281;&amp;#263; lat nigdy nie zapomn&amp;#281; pierwszych kilku lat najpierw piaskownica, a p&amp;oacute;&amp;#378;niej dupeczki
   sexy majteczki to tylko obejrzenie pi&amp;#281;kne z&amp;#322;udzenie. A to by&amp;#322;o kiedy&amp;#347; dzi&amp;#347; jest dzi&amp;#347; a jutro b&amp;#281;dzie jutro nie zawsze jest weso&amp;#322;o
   czasami tez jest smutno. mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; do miasta nie z r&amp;oacute;wnowa&amp;#380;ona prawie jak zona Lecha Kaczy&amp;#324;skiego.
   Male miasteczko, ale tez sk&amp;#261;pi ludzie. Przyjaciele kumple nigdy nie zostawi&amp;#281; jak &amp;#380;elazny na murawie walcz&amp;#281;.
   Darze do celu kocham swoje miasto jak mieszka&amp;#324;c&amp;oacute;w wielu. Darze do celu kocham swoje miasto jak mieszka&amp;#324;c&amp;oacute;w wielu. 
   Tu dorasta&amp;#322;em tu sie wychowa&amp;#322;em dzieci&amp;#324;stwo sp&amp;#281;dza&amp;#322;em niczego sie nie balem du&amp;#380;o nie przespa&amp;#322;em o swoje 
   miasto dba&amp;#322;em i dbam do ko&amp;#324;ca tak zostanie do ko&amp;#324;ca tak zostanie.
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2.Wszystkie pi&amp;#281;kne chwile kt&amp;oacute;re prze&amp;#380;y&amp;#322;em w tym mie&amp;#347;cie rok 1, 2, 6, 5 to do jutra ma miejsce. 
   Pytasz co znaczy dla mnie miasto Polkowice odpowiem Ci szczerze w gdzie indziej sie nie widz&amp;#281;.
   Jak ty to widzisz tak po prostu stad wyjecha&amp;#263; zapomnie&amp;#263; o wszystkim na wszystko chuj wyjeba&amp;#263;.
   Wiesz, Wiesz napawa mnie duma. Ze to w&amp;#322;a&amp;#347;nie tutaj tu zjednoczona grupa. 
   W ma&amp;#322;ym mie&amp;#347;cie rozwijana rap kultura. Podziemie Polkowic tu jest moje miejsce. 
   Przyjaciel rodzina nawijka daje szcz&amp;#281;&amp;#347;cie. Bez pierdolenia ma&amp;#322;e miasto ma&amp;#322;e szanse. 
   Chuj zwijaj wielu i na wszystko patrz z dystansem Wiem, wiem lepszy sprz&amp;#281;t lepsza jako&amp;#347;&amp;#263;.
   Komputer szczur i dajemy rade jako&amp;#347;. Miejsce gdzie jestem i gdzie zostan&amp;#281; na zawsze.
   Male mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci inaczej na to patrze. Tu znajdziesz szcz&amp;#281;&amp;#347;cie. Tu znajdziesz to co kochasz.
   Wsparcie przyja&amp;#378;&amp;#324; tu wszystko znajdziesz w blokach. Zajebisty widok z jedenastego pietra             widz&amp;#281;
   cale miasto naprawd&amp;#281; to rzecz pi&amp;#281;kna. Id&amp;#261;c po mie&amp;#347;cie g&amp;#322;owa do g&amp;oacute;ry wzniesiona dumnie wspominam tu 
   m&amp;#322;odo&amp;#347;&amp;#263; zostawiona. &amp;#321;awka przed blokiem najcz&amp;#281;&amp;#347;ciej tu przebywam nie m&amp;oacute;w &amp;#380;e chujnia bo kumple jak rodzina.
   Miasto Polkowice tu zosta&amp;#322;em wychowany jak post&amp;#281;powa&amp;#263; jak zrealizowa&amp;#263; plany. Od ma&amp;#322;olata tu talent szlifowany
   Co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o temu miastu ja oddany. Co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o temu miastu ja oddany. Co by si&amp;#281; nie dzia&amp;#322;o.
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