
Vienio & Pele, Chc
[Pele] 
Wychować się ty to ja przetrwać wojne 
Wiesz o czym mowie 
Kiedy te słowa ujrzą świtało dzienne, 
Wierze że dla niektórych staną się bezcenne 
To nagroda dla mnie za te noce bezsenne 
Poznajesz ten styl Vienio Pele jeszcze raz 
Chce życ, to jedno co na pewno wiem 
Chce zyć, wdychać wolność jak tlen 
Chce zyc, cieszyć się każdym dniem 
I codziennie zdobywać szczyt choćby najmniejszy x2 
[Vienio] 
Jestem przecież coś winny światu, 
Tej muzy słucha rzesza małolatów, 
Straszna to rzecz zabić swój talent, 
Ja mam już plan na lat pare 
Bo w przód do góry 
To jedyny kierunek 
Nietykalnym zostanie nasz wizerunek 
A na każdej płycie mnie samego cząstka 
Autentyk to silna niezależna jednostka 
Wildze wyraźnie kształt ważnych rzeczy 
Tak łatwo jest siebie okaleczyć 
Zaprzeczyć sobie, nie wiedząc czemu 
Z błahych powodów ogrom problemów 
Stoisz w miejscu zrób krok do przodu 
Na świecie jest tyle ciekawych zawodów 
Moje ambicje nie kończą się pod sklepem 
Chce przeżyć zycie godnie jak najlepiej 
Chce zaznać szczęścia 
I tobie dać oparcie 
Nie skazuj na starcie marzeń na wymarcie 
Samozaparcie i odrzucaj nudę 
Zycie przecież jest największym cudem 
Chce życ, to jedno co na pewno wiem 
Chce zyć, wdychać wolność jak tlen 
Chce zyc, cieszyć się każdym dniem 
I codziennie zdobywać szczyt choćby najmniejszy x2 
[Pele] 
Nadchodze by obudzić twoją wobraźnie 
Powiedz ile jeszcze chcesz brnąć w tym marazmie 
Podnieś głowę, otrzyj łzy, tak ty 
Czas przerwać ten chory stan 
To czas zmian , 
Aby jutro mieć na drodze zielone światło 
I otwarte dziwi 
Stawką spokój przyszłych dni 
Jak Włodi to stawka większa niż życie 
Wierz mi że wiem o czy mowie na tej płycie 
Dziś patrze w wstecz, gdy na mojej drodze 
Stawała zimna postać w czarnej todze 
Dal pieniędzy, z głupoty, dla zabawy 
Z czasem zaczęło mi to wchodzić w nawyk 
Nie mogę jaśniej to wewnętrzne sprawy 
Wychowany przez Zycie, na streecie Person 
Powiedziałeś stop, czas przerwać ten letarg 
W działaniach byłem szybki, szybszy niż gepard 
Z zyciem wygrałem ten przetarg 
A co więcej 
Wziąłem swój los w swoje własne rece 
Dziś wierze ze i ciebie na to stać 
Wystarczy rano wstać i powidziec, 
Chce życ, to jedno co na pewno wiem 
Chce zyć, wdychać wolność jak tlen 



Chce zyc, cieszyć się każdym dniem 
I codziennie zdobywać szczyt choćby najmniejszy
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