
Sound’n’Grace, Fale 
Horyzont tonie w milionie barw
To słońce wstaje
Twarz dotyka ciepły wiatr
Niech trwa

Nie bój się 
Płynąć /3x
Poranna bryza wznosi krople wody
Na chwilę, stale

Masz w sobie cały sztorm
Wiec surfuj ile sił
Łap w żagle , chwytaj los
Ton morza oznacza wolność

To twój ster, to twój czas
Drugiego już nie będzie
Każdy dzień blednie jak
Czarno-białe zdjęcie
Ten kurs jest w nas
Ciągła chęć ucieczki
Gdzieś tam, do chmur
Ile sił, do utraty tchu

Nie śpisz
W oknie rozjaśnia się
To niebo płonie
Znowu tęsknisz do minionych lat
Prostych lat tak

Nie bój się 
Płynąć /3x
Poranna bryza wznosi krople wody
Na chwilę, stale

Masz w sobie cały sztorm
Wiec surfuj ile sił
Łap w żagle , chwytaj los
Ton morza oznacza wolność

To twój ster, to twój czas
Drugiego już nie będzie
Każdy dzień blednie jak
Czarno-białe zdjęcie
Ten kurs jest w nas
Ciągła chęć ucieczki
Gdzieś tam, do chmur
Ile sił, do utraty tchu

Wokół ciebie tyle spraw
W oczy zimny wiatr
Świat wypada z dłoni
Znów traci sens
znów pada deszcz
mimo to nie poddajesz się
daj z siebie , co możesz
graj tu swoją rolę
już nie boisz się
w końcu przyjdzie cieplejszy dzień

---
„Fale” to jedna z pierwszych piosenek, która powstała na nową płytę „Początek”, która ukaże się 11 grudnia 2020 roku. Tak zespół mówi o utworze „Fale: - Piosenka „Fale” przeszła największą metamorfozę i zanim zyskała swoją finalną wersję, była przepisywana kilka razy. Zależało nam na tym, żeby ten utwór zarówno w warstwie muzycznej jak i tekstowej był siłą i motywacją dla tych, którym życiowe sztormy zabierają nadzieje na lepsze jutro. „Fale” to piosenka, która ma nam przypomnieć, że to nasze postrzeganie rzeczywistości i nastawienie do życia ma kluczowy wpływ na jego jakość. Mądrzy mówią, że emocje są jak fale - przypływają i odpływają, trzeba je obserwować, ale nie można się im poddawać. W naszym życiu często są momenty, w których morze naszych emocji jest wzburzone i niespokojne, najlepiej wtedy cierpliwie je obserwować z dystansem i nie pozwolić żeby przysłoniły nam obrany kurs. O tym śpiewamy w “Falach”. Podsumowując: to piosenka, która ma nam uświadomić, że każdy moment jest dobry, żeby zacząć działać i cieszyć się życiem, akceptować co przynosi każdy kolejny dzień, i nie przejmować się przeciwnościami losu, bo życie składa się z dobrych i złych momentów i nigdy nie jest tak, że jest tylko źle - czasem trzeba przeczekać burze. Jeśli mimo otaczających Cię problemów będziesz umiał zachować spokój i mieć pewność, że wszystko co do nas przychodzi, i to dobre i to złe, jest nam potrzebne do pełnego przezywania życia, wtedy znajdziesz siłę i spokój, żeby dopłynąć do celu.
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