
Roman Bosski, Pewny Siebie (ft. Kasia Godzisz, prod. P.A.F.F.)
Czy wiarę dasz,
Że każdy z nas,
Największym wrogiem jest sam dla siebie,
Przykłady znasz,
Amy Winehouse,
Micheal Jackson, albo, Heath Ledger,
Żyć w pędzie, mieć lepiej,
Brać więcej, ćpać częściej,
Spać prędzej, grać w piekle z samym diabłem w ruletkę.

Pewny siebie,
Uwierz, pewny siebie,
Stąpam twardo po tej ziemi, niewidzialnej mocy pewien,
Piszę tekst dla Ciebie,
Czego chcesz wciąż nie wiem,
Chcę tylko by nasze dusze znalazły się razem w niebie.

Propagandy, beznadziei ograniczam zasięg teraz,
Dobry przykład na hart ducha mam. Zobacz, Jasiek Mela,
Każdy dzień może być świętem Twego ducha jak niedziela,
Silnej wiary i nadziei nie dotyka brak, jest wena,
Nie uwiera przekaz cyników, by zakopać marzenia,
Matką głupich jest naiwność, matką ducha jest nadzieja,
Naukę biorę z cierpienia, a trudności dają smaczek,
Satysfakcji nie odczujesz kiedy wszystko jest zbyt łatwe.

Kiedy wchodzę do świątyni, to przeszywa mnie energia,
W Boga moja wiara znika, Mam pewność Jego istnienia,
Tą świątynią jestem ja, jesteś Ty, jest każdy z nas,
Kiedy płynął życia łzy, tam moc swoją zawsze masz.

Pewny siebie,
Uwierz, pewny siebie,
Stąpam twardo po tej ziemi, niewidzialnej mocy pewien,
Piszę tekst dla Ciebie,
Czego chcesz wciąż nie wiem,
Chcę tylko by nasze dusze znalazły się razem w niebie.

Jak łatwo żyć, gdy pewność masz,
A wtedy wszystko spełni się, na co czekałeś tyle lat,
Czy w smutku tkwić i w gorzkich łzach,
To był Twój sen, spełniony sen, czy tylko zmarnowany czas,
Dziś uwierz mi, przestań się bać,
Bo pewność ducha Twego to najcudowniejszy życia skarb,
Czy wiesz już to ile on wart?
Nie musisz wiary dawać mi, możesz być pewny siebie sam.

Nawet jeśli bezpodstawnie spruje się jakiś paparuch,
Wiedz, jestem pewny siebie i nie tykam brudnych garów,
Bo tych paru tępych chamów oskarży mnie o komerchę,
Ja robię to, co lubię, a lubię to, co piękne,
Nie wymięknę od krytyki fali, żali się zazdrośnik,
Nie powstrzymam moich rymów za nic, kontroluję głośnik,
Możesz mnie nie kochać, możesz mnie nie lubić,
Ale zapamiętaj jedno, szanować zawsze musisz.

Pewny siebie,
Uwierz, pewny siebie,
Stąpam twardo po tej ziemi, niewidzialnej mocy pewien,
Piszę tekst dla Ciebie,
Czego chcesz wciąż nie wiem,
Chcę tylko by nasze dusze znalazły się razem w niebie.

Pewny siebie,



Uwierz, pewny siebie,
Nie zabierzesz mi wartości, które są od zawsze we mnie,
Świadomości tchnienie,
I miłości brzmienie,
To oręże mego ducha, nieskończone powodzenie.

Sam,
Pewny siebie sam,
Pewny siebie sam,
Jak łatwo żyć, gdy pewność masz,
A wtedy wszystko spełni się, na co czekałeś tyle lat,
Czy w smutku tkwić i w gorzkich łzach,
To był Twój sen, spełniony sen, czy tylko zmarnowany czas,
Dziś uwierz mi, przestań się bać,
Bo pewność ducha Twego to najcudowniejszy życia skarb,
Czy wiesz już to ile on wart?
Nie musisz wiary dawać mi, możesz być pewny siebie sam.
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