
NPWM (Najlepszy Przekaz W Mieście), Uwierz w Siebie
Nawet jeśli nie ma słońca
Księżyc za chmurami
Noc nie daje snu
A każdy dzień dobrze znany
Jeszcze do niedawna sens traciło wszystko
To obudź się, a wygranej będziesz blisko!
Ty znajdź znak, który w sercu wyryłeś
Ja wierzę w siebie, bo wiara daje siłę
Gdy niezdobyte cele są kluczem do działania
I nie ważne kim jesteś, miej tą siłę do przetrwania

Ja mam tą siłę
I ty też masz tą siłę
Oni mają tą siłę, która żyje ponad normą
Skazany na ten świat, w którym wciąż walczę
Jakoś ciągnę to dalej, 
Przynajmniej staram się walczyć
A to co zapisane niechaj stanie się realne
Żyj na ile potrafisz
Ja potrafią żyć tak właśnie
W metryce zapisane mam ? rozwijać pasję
NPWM, ulica, wychowani na prawdzie

Zobacz, księżyc już za chmurami
Wybierz ? bo masz jedno życie, czaisz?
Posłuchaj tego przekazu
Pamiętaj, nie wszystko zrobisz od razu
/2x

Sukces inspiracją do dalszego działania
Pomoc innym to jest to co nas dalej umacnia
A wielka wiara, w to że kiedyś coś zmienimy
Stworzyła logo paktu i tworzy go do dziś
Stań przed lustrem i spójrz w oczy głęboko
Spełniaj marzenia, podążaj sprawdzaną drogą
Pamiętaj, ze nadzieja ostatnia umiera
A ty masz ten cel, który właśnie obierasz!
Mamy już go w rękach i nie oddamy, wierz nam!
Walczę nadal o to by życia swego nie przegrać
I też  byłem w tych miejscach, gdzie trzeba ku temu walczyć
Pamiętam te momenty, gdy zostawaliśmy sami
Wiara dawała siłę, motywację do działania
No i zrobiłem z nimi debiut, płytę na legalach
I nawet jeśli będą wciąż krytykowali
Wymagajcie od siebie, choćby nie wymagali
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