
Tewu, Z nimi ruszaj
Refren:
Stracony czas dokucza wyjęty spod klucza 
Tera hulaj dusza TeWu zmusza 
Ślady pozostawia z nimi ruszaj, z nimi ruszaj 
(Słuchaj bita) górnośląski folklor wita 

G2E:
No i jak wtorek trzynasta piętnaście 
Ręce w górę właśnie centrala gaśnie 
Pora na telefon, żeton, dzwonię 
Odwiedzam Kraków joł Street na Błonie 
Nikt nie podnosi, ruszamy dalej 
Uderzamy w następną alej 
Taa, dupy na rolach zamiatają podłogi 
Krótkie spódnice, uśmiechy, długie nogi 
Dwa trzy na karku, ktoś załapie rogi 
Zahaczyć, by taką ee wysokie progi 
Mam dwie cwajki, wiem co zrobię z nimi 
Tu widzę mini, tam się czai mini 
Minimalne ceny, trza w tym posiedzieć 
By dostać twórczej weny (thanks much very) 
Nara G-2 w plecaku moje keny 
Nara G-2 w plecaku moje keny 

NEDZIOL:
Joł! teraz ja moje kilka słów 
Kocham loty nocą i polski naród 
Enede i cud zamawiam kilka wód 
Dwie na dzień odlot i sen 
Nie ma co robić, więc robię to co robię 
Moja brygada wyjaśni ci, powie 
Rano na śniadanie Amsterdam towar zachodni 
Już jest dzień pogodny, teraz modny 
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CHAM-PION & SPIDI:
Tyłki się kręcą i kręci się bit 
Cyce do góry idziemy na chyt 
Podejdę, spytam o drogę 
Wyjaśni (mi-i) w łóżku (mi-i) powie 
Otwarte okna pół-nagie (kocice) 
Dopadną każdego te śląskie (ulice) 
Tera do Maxa zakupić kilka płyt 
Każdy krok śledzę jak (detektyw) 

NEDZIOL:
Wolny podstawa, styl, mocne wrażenie szyj 
Pro-prowokacje suki, dym, hardkor, rym 
Zaufanie, każdy przypał liczyć mogę na nich 
Ta sama twarz, myśli, ten sam rytm 
Dup! to serce w uszach megaherce 

DONO&SPIDI:
A ja na belce, na granicie 
Gliwice - cipki z tego miasta 
Świętochłowicki ośrodek i basta 
Nie jestem rasta, a dług mój wzrasta 
Nie ma paliwa i nie ma w uje****ym swetrze 
Z ręki do ręki, na wietrze, nad ławkami 



Zarobek, zielone powietrze i z nami Papu skład,
wyrywani, zdani na siebie skazani 
Zwani Tuwaandalami, każdy inaczej w bani 
Już nalej wódę, grudę krusz, gramy 

Niech otworzy rap polskie podziemie bramy 
Kapisz ty również potrafisz odpychany byłeś 
Zregenerowałeś siły, żyjesz? 
Teraz masz przetartą drogę, więc sobie poradzisz 
Dawaj młode pokolenie patrzy, 
TeWu zmusza i tłumaczy 
Stara szkoła wciąż na topie we Wschodniej Europie 
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