
Dudek P56, UDA SIĘ NA PEWNO
Ile potrzebujesz siły
Tyle masz w sobie na pewno
Nie chce więcej słyszeć
Sedno jest w nas
Lecz trzeba rozgonić zło
Ty wiesz to /4x
 
Na pewno ci uda się
Jeśli uwierzysz w to
Chuj stado zawistnych hien
Na pewno
Oj, na pewno
Na pewno
Na pewno

Musisz wierzyć w to mocno
jak bezdomny w suchary
jak tem mały dzieciaczyna
W siłę taką jak czary
Musisz wierzyć w gabaryt
Ze tak nagle zmaleje
Że udźwigniesz to co ciężkie
A ma duże znaczenie
To co wrośnięte w ziemie
Będzie rosło wysoko
Będzie kwitło da owoce
Które skojarz ze sobą
Plany na twoje życie
Dziś na pewno się uda
Trochę wiary nie zaszkodzi
Ponoć to czyni cuda
Dziś na pewno ci się uda
Ponoć nie tak na pewno
Lecz na pewno będziesz sam wiedział ze coraz bliżej sedno jest
Na pewno to test
Jak szczegół w bagażu
Uda się ty wiesz
Lecz możesz nie znaleźć od razu
Uda się, Uda się
Tak sobie to tłumacz
Kiedy los mówi w innym języku nic z tego nie kumasz
Nie rozumiesz ani chwili
jakby nie dla ciebie żyła
Wiedz ze na pewno tak jest
Jest dla ciebie , zawsze była
Chwila co spierdolić może
Może, może
By tak nie było chroń Boże, chroń Boże
Chwila co spierdolić może
Może, może
A żeby tak nie było dal wzorzec, daj wzorzec
Do naśladowania tym co nie zaprzedali duszy
Na pewne większość z nich wstanie taki fakt poruszyć
Aż po kres wierzyć będą w dobro
I w nadzieje lepsze jutro
Gdy wieczorem się pomodlą 
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