
NPWM (Najlepszy Przekaz W Mieście), Wygrałem życie (ft. PUNKciki)
Życie masz jedno
I może warto o nie zawalczyć
Chodź, zawalczymy razem, teraz!

Swoją historię zacznę inaczej
Trochę prywatnie
Ale naprawdę
Na faktach opowiadana
Zaglądam wstecz i kojarzę
Co było dawniej
Co pamiętać już będę chyba na zawsze
Moja malutka siostrzyczka i ta wiadomość
Aż po dziś dzień prześladuje nas tutaj co noc
Litry łez te co wylewane były non stop
Ciągła walka, prośby o pomoc
Postanowiła ze podejmie walkę z chorobą
Że wojowniczką jest i będzie walczyła mocno
Kto mnie kojarzy to zna też i jej historię
Za pomoc dziękujemy; Iga trzyma się dobrze!
Walczymy ciągle, bo jak to przy tej chorobie
Nie wiadomo co nas czekać tu jeszcze może
Ale ty możesz osiągać obrane szczyty
Życzymy powodzenia, bądź zdrowy i szczęśliwy!

Walcz o życie bo Siłę masz
Wiem ze nadejdzie ten lepszy czas
Siłę Masz, o swoje życie walcz
Zycie masz jedno i o nie walcz
/2x

Spójrz dookoła, życie należy do ciebie
Bądź tym wygranym, do zdobycia masz tak wiele
Chcesz być panem swego losu, pracuj wytrwale
Przestań marnować czas, ON BIEGNIE NIEUSTANNIE
Dostałeś dar, największy z tych dostępnych
Wykorzystaj go w pełni, nie chcesz (?)
Nie ma że nie możesz
Chcesz zasłużyć na lożę?
Kieruj sobą mądrze i obierz swoja drogę
Skacz z nałogiem, używki dla szpanu
Masz większe ambicje niż marne kilka gramów
Olej ten syf, bądź niezależny
Tylko od rodziny doznasz pomocnej ręki
Zaciśnięte pięści tu nadal mocniej
Idź pewnie w przód,  nieśmiali liczą kroki
To jest ten przekaz, przekaz na który czekałeś
Walcz wreszcie o swoje, pokaż ze życie wygrałeś

Walcz o życie bo Siłę masz
Wiem ze nadejdzie ten lepszy czas
Siłę Masz, o swoje życie walcz
Zycie masz jedno i o nie walcz
/2x

Tak trudno zrozumieć jest ludzi, którzy nie maja perspektyw
A w życiu niekoniecznie hajs, czas jest najważniejszy
Człowiek musi się spełnić by w pełni być szczęśliwy
Przez to popełnia błędy, przez które się gubimy
Tracimy chęci, tak jak tracimy siły
Nie przestajemy wierzyć, jakbyśmy odpuścili
Gdzieś zanika sens, wszystko pryska w jednej chwili
(?) bezradności i łatwizny
To podejście złe
Bierz przykład z innych



Tych ludzi, którzy mimo ciężkich chorób zdobywają szczyty
Tych wszystkich osób którzy są na polu bitwy
Co walczą z każdym dniem, chociaż nie znają godziny
Opuść złe myśli, przecież rozmawialiśmy
Stanę z tobą na starcie, razem zaczniemy wyścig
A kiedy cię spytają, Jak tam doszliśmy?
Ty z uśmiechem na twarzy powiesz, ze wygraliśmy!

Walcz o życie bo Siłę masz
Wiem ze nadejdzie ten lepszy czas
Siłę Masz, o swoje życie walcz
Zycie masz jedno i o nie walcz
/2x
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