
Sha i Czu, Możesz więcej
Refren. 
Możesz więcej,  musisz Tylko w to wierzyć,
Więcej, wiary byś chciał z tym się zmierzyć, 
Więcej, siły byś mógł uderzyć,
Więcej, abyś więcej mógł przeżyć.
/X2

Zwrotka 1. (Czu")

Dam Ci chwilę byś pomyślał, dokąd płynie Twoje życie,
Szczerze spójrz mi w oczy, powiedź jestem na szczycie,
Znam tę ciszę, w sumie nie musisz już gadać,
Bo to buduje obraz, że nie wspinasz się a spadasz,

Złość w zamian, że los marzenia złamał,
Miałem tak samo, teraz powiem Ci jak działać,
Olać co mówią, nie czują tego to przez to,
Oni to przeszłość, my gramy to na trzeźwo,

Ci śmieszni ludzie, co mówią Ci jak masz żyć,
Nie wiedzą nic, jaki jesteś i kim chcesz być,
Odsuń ich, i całą tą bezczelność,
Bo zrobisz więcej sam, nim oni coś zapewnią,

Trudny start, nie musi być Twoją twierdzą,
To musi żreć, i budzić ich obojętność,
Co ma sens, wiara jak stawiasz w ciemno,
Chcesz lepiej żyć, teraz na serio.
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2. Zwrotka (Sha:)

Od dawna mam swoją drogę, nie patrzę na innych,
Jestem silny a przez to, to oni są nam winni,
Cały szacunek, za lata tej bitwy,
Za kulturę kierunek, to nie wina ambicji,
U władzy znieść, strasznie przykrych,
Co liczą kesz, a niosą fałszywe poczucie misji,
Mówię im cześć, a Tobie abyś był bystry,
Zrobisz ale Sam, więcej niż byś wyśnił,

Jadę z tym, i mówię to dziś do wszystkich,
Że nie ma szans, aby ktoś Wam to zniszczył,
Każdy plan jest dobry, gdy olejesz cyfry,
Weź najpierw zrób, potem o tym pomyślisz,

Do końca nie wiesz, co będzie w zamian,
Nie chcesz wstawać o 6, w brodę pluć Sobie z rana,
Więcej Sobie sam, odpowiedź na te pytania,
Czy chcesz działać, czy w miejscu stać nadal.
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