
Dixon37, WNM2 (ft. Miodu)
Gdy chamy z bloków
Non stop żonglują zasadami
Sprzedają swych przyjaciół
Ty stań to razem z nami
Jeśli masz dosyć syfu, który zżera ludzi
Ty buduj twarde mury, broń swej natury
W obronie ideałów ja wciąż po życia kres
BW, WNM to ,mój polski sen
Ne koka, nie sos, nie życie z dnia na dzień
A najbliższe osoby wciąż wspierające mnie
Jeśli jesteś sam i słyszysz ten kawałek
Myślałem o tobie kiedy go pisałem
Ważyłem swoje słowa by dały ci siłę
Jak nadziei kropla w twoich żyłach płynę
Jak nadziei kropla, jak świeżości powiew
To najlepsze co od ciebie może dostać człowiek
Nawet jeśli sam zagubił się konkretnie
To trzy elementy by żyć godnie na tym świecie

Wierze w kolejny dzień
Mam nadzieje, ze tu jest jak tlen
Już wiem
Jeden Bóg dal mi tu jeden życie
I wierze, ze ty też pozostaniesz tylko tym kim chcesz
Już wiesz, w życiu najważniejsze jest życie

Wiara, nadzieja, wciąż nie umiera
Miłość do ludzi, których szanuje i co dzień wspieram
Słyszałeś to, masz racje, usłyszysz jeszcze nie raz
WNM2 to co dał nam Bóg i ziemia
I nie zmieniaj się mordeczko
Pomimo to że jest ciężko i nie za kolorowo
Nie masz pracy a dziewczyna zostawiła cię dla kogoś
Pierdol to i podążaj dalej obraną drogą
Masz zajawkę, hobby, pasję  -rusz głową
Dobrze wiem polska wersja jak tu bywa hardcorowo
Dobrze znam te osiedla które żywią, które głodzą
Dobrze wiem co wiadra z nadzieją, miłością
Nie zmarnują ni chwili wyjdź naprzeciw wrogom
Bo zżyjesz tylko raz, ? pomogą
Nie myśl , ze to wstyd, gdy dziś prosisz o pomoc
Jutro sam możesz być dla kogoś pomocną dłonią

Wierze w kolejny dzień
Mam nadzieje, ze tu jest jak tlen
Już wiem
Jeden Bóg dal mi tu jeden życie
I wierze, ze ty też pozostaniesz tylko tym kim chcesz
Już wiesz, w życiu najważniejsze jest życie
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