
Tańcula, Cokolwiek się wydarzy (feat. Gosia)
Ref:
Wciąż z uśmiechem na twarzy ja nie przestaje marzyć cokolwiek się wydarzy, cokolwiek zdarzy się, cokolwiek się wydarzy ja z uśmiechem na twarzy podążam w stronę marzeń nigdy nie poddam się

[Zwrotka 1]
jasno obrałem drogę, dam z siebie ile mogę ręce i łuki brwiowe, już całe zakrwawione porażki się nie boje zawsze do końca stoję, idę prosto po swoje, idę prosto bo. Nie wiecie ile razy tak całkiem bez urazy słyszałem '' nie dasz rady'' mówili odpuść to, radzili odpuść sobie, a ja to dalej robię prawdziwych mam przy sobie fałszywym krzyczę: sio! Więc jeśli masz coś do mnie ja przyjmę to pokornie, zacisnę swoje pięści, obrócę się na pięcię I wciąż będę zacięcie choćbym skończyć miał na rencie kontynuować przedsięwzięcie I dalej robić to. Wkładam wysiłek wszelki, nawet bez jednej nerki pokażę Ci jak wielki mam szacunek do walki, mam szacunek do ludzi, nie boje się ubrudzić, to nigdy się nie znudzi, nigdy nie powiem dość.

Ref:
Wciąż z uśmiechem na twarzy ja nie przestaje marzyć cokolwiek się wydarzy
cokolwiek zdarzy się,
cokolwiek się wydarzy
ja z uśmiechem na twarzy
podążam w stronę marzeń
nie będę skarżyć się

[Zwrotka 2]
Tak mnie uczyli starzy by nie przestawać marzyć choć światu się narazisz i to nie jeden raz, chodź miałbym się naparzyć zastępem bojówkarzy poczyni mieć na twarzy siniaków cały las, jak zrobię swą robotę nie pytaj mnie co potem, marzeń całą gablotę bez skrótów na piechotę będę osiągać je, będę osiągać je, bez skrótów na piechotę cały zalany potem możesz mnie mieszać z błotem ja k***a zrobię show, mówię Ci teraz szczerze pier****ny hejterze tak mocno w siebie wierzę, że k***a zrobię to, jestem bardzo cierpliwy mam wiele niemożliwych przypadków w mej karierze zapierdalam nie leżę, a jeśli ktoś zapyta to żaden celebryta lecz moim priorytetem zostać autorytetem, niech zawsze wam się darzy miej na co się odważysz, uśmiech na swojej twarzy i nie przestawaj marzyć i nie przestawaj marzyć zupełnie tak jak ja.
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