
Sajko, Ja wiem to (feat. Wiki)
Ref.
Wiem jedno na pewno , że wszystko co zle przeminie jak sen 
Ty pojdz razem ze mną odkryjmy to co piekne w nas jest 
Rozwiejemy co szpetne na nowo niech w sercu zakwitnie kwiat 
Szczęście niech wszystko wypełni 
Do Ciebie należy świat 

1zw.
Złap mnie za rękę ten ostatni raz 
niechaj zaświeci na niebie ta jedna z ostatnich gwiazd 
wskazówka tyka i do przodu pedzi czas 
Może warto się zatrzymać nim wszystko pokryje piach 
Jesteśmy tak ślepi na piękno 
czemu kusi wciąż nas ciemność i gubimy się tak często 
jak mydlane banki tańczymy na wietrze 
Szybko zapominamy , że nic tu nie trwa wiecznie 
Przemierzyłem długą drogę 
nie raz zawiało mi chłodem serce zimne mam jak lód , 
co ja tu właściwe robię ? 
chyba tam na górze czuwa nade mną Mój anioł stroz, 
słyszę Twój głos a nie mogę Cię dotknąć , 
czuje Twoja obecność kiedy myślę , że już spadam , 
i w jednej chwili wszystko zdaje się być prostsze 
jakbyś chciał bym się uśmiechnął  i nie chciał bym upadał 

Ref.
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Rozwiejemy co szpetne na nowo niech w sercu zakwitnie kwiat 
Szczęście niech wszystko wypełni 
Do Ciebie należy świat 

2zw.
Widziałem rzeczy których wolałbym nie widzieć 
psychikę mam stargana przez co jest już nie do zdarcia , 
teraz dokładnie rozumiem jak Słabe jest nasze życie 
kostucha kroczy i zaprasza wciąż  do tańca 
Sami sobie zadajemy rany , na moje możesz sypać sól nawet kiedy krwawię
Nie mam obawy ale czasem pozwól mi odetchnąć 
z resztą sobie poradzę bo wciąż dostrzegam piękno 
Obudziłem się z letargu W którym tkwiłem 
wznoszę wzrok ku górze kiedy nie znam odpowiedzi , 
jeszcze wczoraj byłem gdzieś daleko w tyle
dziś wysuwam się do przodu bo zacząłem w siebie wierzyć , 
w dalszą drogę idę z uśmiechem na twarzy 
choćby wszyscy źle życzyli ja i tak pokaże swoje 
Coś Ci powiem , nigdy nie przestałem marzyć ,
bo  gdy kończą się marzenia to wtedy umiera czlowiek.
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