
Sajko, Pewność (feat. Daria)
Ref:
Daję ci pewność
i wiem  to 
złap swe marzenia
żyj pełnią
siły Ci dodam
kiedy zwątpienie
ogarnie ciebie
pokaże drogę bliższa do celu
zrobisz to lepiej
niż niejedne z wielu
dam ci wskazówkę
i zobaczysz to o czym marzysz

Zwr1.
Na zegarze jest już pierwsza a ja tone w dzwiekach ,
czastke siebie zostawiam w tych wersach ,  
to mój cały świat  , w duszy gra orkiestra , 
nie mów przestań wezmę kredki pomaluje wrzechswiat 
w kolorowych barwach gdzie jasność rozgoni ciemność 
i wyłoni się z duszy naturalne piękno 
To pewność pozwala złapać marzenia wiem to ,
wznoszę się ku górze rozprosze w sobie niepewność
Tyle razy wątpiłem w siebie samego 
Serio nie nie wiedziałem gdzie mam iść i jak mam życ ,
tyle razy skaldalem się w jedną całość 
choć jednej części z układanki brakuje do dzis
Nigdy więcej nie chcę widzieć łez moich  bliskich 
obiecuję , że już nigdy nie zawiodę ,
popełniłem w życiu sporo błędów 
kiedy diabeł chciał mnie złamać
Anioł głaskal mnie po głowie .

Ref:
Daję ci pewność
i wiem  to 
złap swe marzenia
żyj pełnią
siły Ci dodam
kiedy zwątpienie
ogarnie ciebie
pokaże drogę bliższa do celu
zrobisz to lepiej
niż niejedne z wielu
dam ci wskazówkę
i zobaczysz to o czym marzysz
 
Zwr2.
Widzę znów w sobie tą iskrę 
rap to moja terapia dlatego po bicie płynę 
Prawie wyłączyłem system Chryste dobrze , 
że tu byłes przy mnie jak w siebie nie wierzyłem 
Teraz idę przez świat twardo 
mimo wszystkich niepowodzeń dziś wiem , że było warto , 
jeszcze rozgonie te chmury co zasłaniają jasność i gaszą ciągle światło 
Nie chce być niczyim wrogiem nie wiem jak Ty 
ja już dawno Tobie wybaczyłem 
Zostawiłem w głowie tylko te lepsze chwilę 
wyrzuciłem to co było wątpliwe 
Tak musiało być , uwierz nie mam żalu 
Gdziekolwiek jesteś niech wiedzie się dobrze 
Ja sobie śpiewam i leci pomału
Na tym zakończę i postawie kropkę
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