
TEDE, SND
Jedziemy dalej z szalonym nielegalem
Yo, tego kolejnego jointa odpalę, yo
Wiesz to są kradzione bity i moje rymy
Ten bit jest od Killaz Group - Zjednoczone Emiraty Poznańskie
Zrobili go chłopaki z Białego Domu, Laska, Magiera pozdro, yo

Kradzione bity plus moje rymy
Alkohol, narkotyki, dziewczyny
Oho, czyli wszystko jest spoko
Wszystko jak dotąd
Skurwysyny chcą żebym zamknął gębę
Myślą, że zrobię przerwę i już nie będę
Niech ta płyta będzie prezentem
Od chłopaka z SND-e (dla nich)
Wiesz, SND to moje osiedle
Tu zawsze będę ztj Granik
Tak, to tutaj narodził się Tede
Tak, to tu WWA nagrali
N.O.S.K. tutaj mieszkam
To mój azyl, to moja ucieczka
Ile razy wracam tu do bazy
Prowadzi zawsze ta sama ścieżka

ES wiesz jak tutaj jest
EN tak robię PLN
De tu zaczynałem grę
Rozumiesz? e, SND

Zrozum, po to Bóg rozum dał nam
Żeby nigdy nie próbować Brown'a
Nie każdy to rozkminiał u nas
Więc heroina była tu jak dżuma
Diabeł się przebrał, ale przegrał
Dobrze, że nie grzejesz srebra
Lebra, zrozumiałeś jednak, to tragedia
Ale to trwa na innych osiedlach
Aluminium na to - Ona jest szmatą
Pogoń za kroplą, kurewski maraton
Wiem, kto to kurestwo tu przywlekł
Wiem kim jest on, obserwuję bydle
Szanse nikłe, że będzie jak kiedyś
Nie do odzyskania zaufania kredyt
To gorzka prawda niestety

ES wiesz jak tutaj jest
EN tak robię PLN
De tu zaczynałem grę
Rozumiesz? e, SND

Nic nie daje takiego napędu
Jak bycie z SND-u, więc jestem tu
SND mówi reprezentuj
A ty się orientuj
Tutaj jadę kurwy, jak mnie wkurwiają
SND, morda, morda, studio
Potem o tym mówią
Mokotów, to ja znów, yo
Ty mnie nie znasz, e, tutaj jest tak
Serio, cały mój pokój jest w tekstach
Słuchaj, o tym wszystko extra, extra
To klasyk, pierwsza 600-tka
SND daje siłę ziomek
Wróciłem, to było nieuniknione
SND żyje swoim tempem



SND jest domem i tutaj będę

ES wiesz jak tutaj jest
EN tak robię PLN
De tu zaczynałem grę
Rozumiesz? e, SND

Pozdro, pozdro, całe SND
107-a, 46-a, 320-a
Wszystkie podwórka
Wiecie jak tu jest, tutaj jest tak
Pozdro Afro ztj Lebra
Pozdro Bastir, pozdro Herman
Pozdro chłopaki z UKS-a
Pozdro ten ziomuś co cały czas zapierdala w sztruksach
Pozdro dla wszystkich, Bartuzi ztj Brutal, o-o, Cinek
Oczywiście kurwa pozdrawiam
Wszystkich szalonych ziomów z 20-ki
Z 16-ki, z 10-ki, z 8-ki
Pozdrowienia, yo, dzięki, dzięki
Pozdrowienia specjalne dla Zoskobara
SND, trzymamy się nara
SND, M.O.K.O.T.Ó.W
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