
Ewa Farna, Tu
Dzień za dniem, marnuje się,
Wszystko stoi, bezwietrznie
Dzień za dniem, buduj to co chcesz,
Mieć wiecznie tylko tak mogę mięć
Pewnego dnia czego wciąż, mi brak
Zbyt wiele chwil do stracenia jeszcze mam,
Nie chce już na niby żyć.

Nie, nie przejmuj się
Liczy się teraz i tu, do utraty tchu
Nic, nie zdarzy się, dwa razy tu, tu 

Włóczyć się -  tak można spójnie przejść przez życie
Gdybać i zostawić papkę słów, obietnice
Lecz nigdy tak nie dostaniesz czego wciąż najbardziej Ci brak,
Zbyt wiele chwil do stracenia ciągle masz 
Przestań na niby żyć.

Nie, nie przejmuj się
Liczy się teraz i tu, do utraty tchu
Nic, nie zdarzy się, dwa razy tu, tu 
 
Teraz tu - i to ma sens,
Bliżej tego czego chcesz,
Zmieniamy to na dziś,
Twe marzenia twoje sny,
Ty bez ruchu stoisz tak, 
Zycie ma zbyt kruchy smak 

Nie, nie przejmuj się, 
Liczy się teraz i tu, do utraty tchu
Nic nie zdarzy się tu, tu
 
Teraz tu - i to ma sens,
Bliżej tego czego chcesz,
Do traty, do utraty tchu
Teraz i tu
Nic się nie zdarzy dwa razy.

Piosenka ”Tu” to pierwszy singel promującym album ”wINNA”. Płyta będzie zawierać dziewięć przebojów wokalistki, które, wraz zespołem, przygotowała w akustyczno-jazzujących aranżacjach oraz trzy nowe kompozycje, które są zapowiedzią premierowego albumu artystki oraz duet z Tomkiem Lubertem.

”Osobiście jestem zachwycona tym projektem, myślę, ze może to być niemałe zaskoczenie dla ludzi, którzy na co dzień nie słuchają mojego repertuaru. Ale jeśli są fanami muzyki, to myślę, ze może im się spodobać, bo właśnie wokół niej tak naprawdę będzie się wszystko kręcić. To będzie INNA Ewa”- napisała w materiałach prasowych wokalistka. 

Premiera krążka zaplanowana jest na 6 listopada 2015 roku. Piosenka trafi do stacji radiowych wcześniej – 16 października. Słowa i muzykę &quot;Tu&quot; stworzyli Ewa Farna, Sarsa, Thomas Karlsson i Marcin Kindla.
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