
Tau, Nawigator (gościnnie: Kali)
Osiedlowy styl
Tau, Kali
Dla wszystkich dzielnic, w całej Polsce
Nawigator

Mam w sobie wiele ulic, jestem jak GPS
Na chwile zawiesiłem się i wyświetlałem błędną treść
Szukając sygnałów uszkodziłem system
I zrestartowałem program, bo odnalazłem satelitę
Mam Boga za lektora, jedź prosta droga
Tau, mam aktualizację map
Brat, sprawdź jak nawijam na ulicach mnie widać
Bo chodzę po niej chociaż ona dawno ze mnie wyszła
Nie jestem bogaty, nie mam Bugatti
Nawet, gdybym miał hajsy to bym ich nie tracił
Na taki zbytek, jak maluchy głodują
Bez OC na życie parkują na podwórko
Ty, szukasz bramki do lepszego jutra
Ten track jest jak autostrada: płatna, ale się rozbujasz
Robimy kawałki, w których odnajdziesz drogę
A nie oddajemy dróg w kawałkach, choć to takie polskie
Gdzie nie spojrzę widzę bloki, ziomy
Mundurowi na walkie-talkie patrolują drogi
Mój jest bolid, bo oddałem go Chrystusowi
To najlepszy mechanik co sprawi, że będziesz wolny

Czasami czuję się jak nawigator
Gdy wskazuję drogę dzieciakom, 
Prowadź mapo!
Ta nawigacja zaprowadzi nas do nieba, wiesz
Włącz GPS Tau wiezie Cię z Kalim
Wracam do żywych, wjeżdżam na osiedla
Lubię ten flavor gdy jadę po bębnach
Brum, brum, brum - weź to głośniej
Pisk, pisk opon, Boże prowadź drogą

Ile razy pogubiłem drogę, pomyliłem znaki
Wyprowadzony w pole, błądziłem bez mapy we mgle sam
Tak niewiele trzeba by dojrzeć latarni, 
Więc uniosłem głowę w górę i oświecił mnie Dobry Pan
Omijam przydrożne problemy za pln-y
Mam osobny pas, bak bez limitu weny
Wiara, nadzieja, miłość na niej zapięte klemy
Charakter, unflat, brat , wszędzie dojedziemy
Dawaj ze mną tam gdzie kwiaty kwitną, a nie więdną
Autobahn na niebo z ponad dźwiękowa średnią
Ponad czasowe mapy doprowadzą Nas na pewno
Musisz tylko w to uwierzyć, gdy w dolinie kusi ciemność
Za nami marność, a na horyzoncie tęcza barw
Sprawdź gdzie prowadzi Cię dziś Kali, Tau
Cel jest blisko, wznieś ręce do góry
Wbijaj do nawigatora, ukierunkowanej fury

Czasami czuję się jak nawigator
Gdy wskazuję drogę dzieciakom, 
Prowadź mapo!
Ta nawigacja zaprowadzi nas do nieba, wiesz
Włącz GPS Tau, brau, z Kalim
Wracam do żywych, wjeżdżam na osiedla
Lubię ten flavor gdy jadę po bębnach
Wrum, wrum, wrum - weź to głośniej
Pisk, pisk opon, Boże prowadź drogą
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