
TEDE & SIR MICH, R. KELLY (FEAT. SETKA)
bij pokłon
siadaj
do tego doszło
jest sprawa
mózgu to masz tyle co jamochłon
ale to przegadam
może jakimś cudem dotrę w rymach ci do synaps
chociaż twoje profilowe widząc, to raczej nie chyba

wybacz, 
nie chce ci ubliżać
jesteś nie ta liga
życia musisz sie nalizać
to na profilowym widać
chcesz zły dotyk mi przybijać
po tym ze ja i ta cizia
co ty
bez widea byłby raczej dotyk midas
byłem młody
i masz racje
były czasy nie te
pełne interakcji face to face
śmieszne
bez kamerek w telefonach
mało kto miał smince
taki świat mnie wychował
wiecznie młody Tede

TEDE
co ty odjebałeś tam
ile ona miała lat
wykręci ci aferę Pudelek
nie wiem co ja o tym myśleć ma
znamy sie już tyle lat
ale to za wiele, za wiele

ludzi dziś sensacji pragną
net to bagno
wszystko ma dziś większą prędkość
netto wartość
małolaty to latały z farbą
deptały karton
tak to mówią te pedały 
co nie zdołały sie ogarnąć
warto, racja, nawet ich nie warto sprawdzać
tak te słowa oba: zagubiona generacja
rówieśnicy Jacka zgredy, co żyja na kredyt
jak popiją, wtedy płacą żeby było jak kiedyś 

wiem to kur* nie pasuję przecież do obrazka
musisz wiedzieć, płynie czas tak
nie dorastam
mam być szczery 
nie wiem gdzie tu jest sensacja 
Tede 42 i 17-tka, wow!

co ty odjebałeś tam
no co?
powiedz mi
nie bądź jak 
jak co?
R. KELLY

jeżelibyście chcieli zeby było jak . KELLY



I aby mnie zamknęli
to ty I ty na to nie licz
po pierwsze tylko żeśmy sie liznęli
wiec to nie powód
po drugie to nie dziecko
chyba chciała pookazywać dowód
po trzecie chłopak i dziewczyna to normalne
po czwarte chyba straciła koleżankę
i tak to zatnę
wiem , ze świat się nagrywa
to i tak na to nie patrzę i nie przezywam
a teraz patrz sie: odwróćmy sytuacje
jesteśmy chyba ludźmi
i sa akcje i emocje
nagrywasz jednego z tych młodych deków
to … props jest
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