
NNFoF, Każdego dnia (feat. Hurragun)
Ty, nie mów, że jesteś słaby
Jeśli sił masz na tyle, żeby widzieć własne wady
Do początku można wracać wiele razy
Nigdy  nie jest za późno by zacząć o siebie walczyć
Tez z różnych sytuacji wychodziłem cało
Zdarzało mi się mylić głupotę z odwagą
A ty właśnie wziąłeś oddech, zacznij to doceniać
Przestań sobie wmawiać, że nie masz nic do stracenia
Wiesz jak to działa? Co z siebie dajesz to prawda
A sukces najlepiej smakuje po latach starań
Rzeczywistość nie pozwala mieć wszystkiego od zaraz
Droga do spełnienia marzeń to wytrwałość i praca
Możesz mówić, że to banał, to twoja sprawa
Czy chcesz tego czy nie ? ta zasada się sprawdza 

Dzieciak, to jest prawda! 

Każdego dnia masz cel, masz czas, masz możliwość
Masz wiele dróg, idź którą chcesz, masz wybór
Możesz zyskać, stracić, upaść lub się podnieść
To twój dzień, twoja szansa, twój problem
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Wiesz jak działa beta bloker, serce bije __
Narkotyki i alkohol, wszystko to k** skandal
Jesteś wariat, nie ma lekko, różne lęki, ciężkie fobie
Mr. Hyde i dr. Jekyll ludzkiej psychy, tak to robi
Sens z pod powiek sens nabiera, ukojenie daje chemia 
Ateista, I co teraz? Kiedy cierpisz ? panie przebacz
Nie ma nieba, nie ma piekła, jest tu, teraz, wczoraj, jutro
Nie ma przebacz, nie ma debat, to nie teatr, nie graj k**
Nie ma równo tu na Ziemi, chcesz coś zmienić? 
Szanuj siebie, nie właź w gówno, nie wal ściemy  
Dobrze wiemy ? będzie lepiej, będzie gorzej, nie wiadomo, czas pokaże
Różnie bywa, będzie rozejm, jesteś sobą nie utonie, co ma pływać
Proste było? Było proste? - to jak rozstęp pozostaje 
Już nie dymaj się za forsę i nie pie**, nie pisz bajek 
Ten kto daje innym serce, bierze serce na swój sposób 
Częstochowa, Wrocław, Kielce, Hurragun za tonę __

Każdego dnia masz cel, masz czas, masz możliwość
Masz wiele dróg, idź którą chcesz, masz wybór
Możesz zyskać, stracić, upaść lub się podnieść
To twój dzień, twoja szansa, twój problem
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