
Rena, Przejmij ster w swoje dłonie (gośc. Gutek, prod. Matheo) 
Kocham moje życie bo to jest największy skarb
W końcu wydaje płytę
Co chciałam to mam
Zawsze daję radę
Ty tez nie jesteś sam
Pamiętaj zasady ? zawsze o swoje walcz
Nie jeden upadek był
Poszedł w zapomnienie gdy zaświeciło słońce
On obrócił się w pył
Jeśli masz złe dni ot nie daj się ponieść
Najważniejsze dni to miłość, przyjaźń i zdrowie
Ile pięknych chwil jest jeszcze przed tobą
Pomyśl Ile pięknych chwil mamy już za sobą 
I tak wciąż na nowo ? gotowość, realizacja
Zróbcie coś ze sobą to dla was mobilizacja
Akcja, akcja
No właśnie czas ten nastał 
by pokonać każde gówno które cie przerasta
Wypowiedzieć trudno zamiast kurwa się pochlastać
Wiara to największa siła, 
Oto szczera prawda

Weź ster w swoje dłonie
A twój okręt nie zatonie
Bo nie ważne jaki wieje wiatr
Obierz kurs, nie ogląda się przed siebie, patrz
Nigdy nie trać z oczu celu
Brak uwagi zgubił wielu
Nie trać wiary w siebie nigdy bo
TO nie wiara ciągnie nas na dno

Zawsze do przodu
Unikaj nałogów
Ja miałam ich więcej niż na twojej głowie włosów
 Patrz, jaki ten świat z pozoru trudny a
O tym nie mówmy, brat
Bo to byłby inny track
Tak, zmieniłam nastawienie
Zmieniłam otoczenie
Spod ziemi na ziemie
Z bramy na scenę
Spełniam marzenie, wiatr w oczy nie wieje
Wtedy co było źle, bo teraz wciąż się śmieję
Chce wygrać swoje życie, 
Tak by swój los przechytrzyć
Nigdy na dno nawet jak zło wciągała mnie w swe sidły
Ta chwile znikły a ten świat jest dla mnie niczym 
Dobre pomysł, a na nie apetyt wilczy tak
Nie chcę żałować nic
Chce robić to co kocham ? żyć! 
Weź ster w swoje dłonie
A twój okręt nie zatonie
Bo nie ważne jaki wieje wiatr
Obierz kurs, nie ogląda się przed siebie, patrz
Nigdy nie trać z oczu celu
Brak uwagi zgubił wielu
Nie trać wiary w siebie nigdy bo
TO nie wiara ciągnie nas na dno
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