
TEDE, Tu si
Wwa... Wwa... Wwa muzyka leci z okna w środku dnia powiewa flaga Polska, Wyzwolona młodziez juz dorosła, My robimy bunta dziś nie spadną bomby na Zygmunta, Ja w to wierze, biore to co mysl mi przyniesie, To jest o Mnie i o Tobie Essej, W nim listy ktore wiatr rozniesie po moim grodzie, Jesteś Tego godzien ja w to wchodze, Szufla tlum - to moj kamuflaz, My mamy taki układ w tym miescie, Kazdy z nas ma swoje miejsce, Przez serce plynie ta sama krew , Wciąż wdycham zmieszany z spalinami tlen, Wiesz, Wiesz co? Jest dużo ważnych rzeczy ale mniejsza z resztą Moje myśli się tu kreca jak pilka nad obręczą, Zmierzając tam gdzie cel i sens, W życiu miasta napewno jakis jest Ty to wiesz (Ja to wiem), Jak Niemenowi snił się sen, nocą swiatla nie gasna, Ku pamięci ludzi ktozy wyzwolili nasze miasto, Przekroczyli zycia próg, Rzecz sie dzieje w miescie snow, Dla niektorych nienormalne co normalne tu, Ty nie wierzysz przyjedź zobacz, To Kolorowych swiatel odbicie w twoich oczach, Wtedy dowiesz sie o paru rzeczach, Kręcisz Glowa nie zaprzeczaj to miasto wchłonie wszystkich, Kontrast, flesze, blyski ciemne uliczki... REF . Ide Dalej Dalej Przez swiat Wyroslem w miescie WWA taakk... Ide Dalej dalej przez swiat wyroslem w miescie w ktorym wolniej plynie czas... Ide Dalej Dalej Przez swiat Wyroslem w miescie WWA takk... Nie Znasz mnie to poznasz wkrótce, Wyjechałem, Patrz ZAWSZE TU WRÓCE przypomnieć sobie czas spędzony w czwórce, WWa To jest o tej miejscówce, To miasto Da sie lubić wiem gdzie co u kogo kupić, Jak zarobić, Jak to wydać, Człowieku Trzeba sie uwijać WWA slychać mnie czy widać, Zycie Warszawy w pieciu smakach Przede wszystkim przy tym Jointow Zapach, Ruch w interesie wiecej stowa 1200, Tu korupcje widać wszędzie życie w mieście było tak jest i będzie, Te dziewczyny troche inne 99 biora za godzine, Zamiast mikro maja firme Co sie stanie to sie stanie , Morda chamie W WWA Jest kultularnie , Przyjedź zobacz będzie fajnie, Wschód I zachód naturalnie kocham to miasto WWA dokładnie REF : Ide dalej dalej przez swiat wyrosłem w miescie WWA takk... Ide dalej dalej przez swiat wyroslem w miescie w ktorym wolniej płynie czas... Ide dalej dalej przez swiat wyroslem w miescie WWA takk... Kiedy rano wstaje patrze przez okno na warszawskie hawaje, To tu sie wychowałem Tu poznawalem przez 20 pare lat, Ten Sam sklad ten sam betonowy projekt(tutaj stoje i biore to z honorem), To Warszawskie podziemie nauczylo mnie i sie juz nie zmienie, Ide Ulicami mego miasta, Myśle jaki plan na dzisiaj mam, Wiem wiem co i jak przecież okno na świat otwarte mam, Dalej płyne WWA to jest miasto jak każde inne, Ale tu się urodziłem tu mam rodzine, To jest moja bliskość, To jest moja RZeczywistość ,to jest moja siła , Moja wiara ROZPIERDALA mnie Warszawa. Hardkorowe Brzmienie TDF , Jedni to kochaja, inni nienawidza , Nie jestesmy winni Warszawa Jest stolicą, Ten czas jest dla nas po nas jest nicosc, Wylacz telewizor przejdź sie ulicą, w tym miescie nic nie jest bezpańskie, Chodź przejdź się po państwie ,w państwie, Chodź ze mna to miasto ma tempo, Sprawdź to: Tede Hardkorowe Brzmienie emmo, B To klika Pamietasz Krzycha? Yaro z ekipą całą i Kita, To miasto wita Warszawa wita, Warszawski Styl rymowania na bitach, Cos jest tu w tych murach i chodnikach, Temperatura tutejszego życia, Jak tu jestes to znasz to czlowiek to miasto jest wyjątkowe, To są Korki na wjazdach na trase to przebicie w słuchawkach pod palacem,to jest ciężkie powietrze w metrze,i milion rzeczy ktore sa tu najlepsze... To Krakowskie Przedmiescie, Chmielna i jeszcze każda dzielnia po ktorej jeżdze , kto gra pierwsze? MIEJSCOWKA ta i zrozum to wreszcie WWA.
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