
Anna Jantar, Jaki On jest
Rozwiązaliśmy krzyżówkę o Danielu.
  Za tę pomoc, o widzowie - dzięki wam!
  Dobijamy do finału pośród dalszych pytań wielu,
  bo dylemat się nasuwa wciąż ten sam.
 Dzięki cudom telewizji państwo mieli
    cały przekrój jego życia - voila.
    Prowadzili go po drogach różni diabli i anieli,
    lecz pytanie zasadnicze ciągle trwa
 Jaki on jest, jaki on jest - ten Daniel,
        że mieści się w epoce swej - to fakt,
        lecz płynie czas i dręczy nas pytanie:
        jak zajrzeć mu, jak zajrzeć mu do personalnych akt?
 Co najsilniejszy wpływ ma nań?
     Czy ceni względy pięknych pań?
     Jak doniosła w jego życiu bywa miłość?
 Czy mu zawodu sprawia los?
     Czy umie dawać prztyczka w nos?
     No i tak dalej, co pytanie - to zawiłość.
 Jaki on jest, jaki on jest - ten Daniel.
        Czy przeszedł już wśród róż i burz życiowy chrzest?
        Ile w nim serc zakocha się, ile on złamie?
        Jaki on jest, jaki on jest, jaki on jest? Jaki?
 Takie testy osobiste to nie nowość -
    zawsze ludzi frapowała sprawa ta.
    By określić własną osobowość
    trzeba przeżyć życie albo dwa.
 Jestem, jaki jestem, z własnej winy.
     Państwo sami mnie ocenią, jak się da,
     ale kiedy się wmieszają w zagadnienie dwie dziewczyny,
     to już robi się afera na sto dwa!
 Jaki on jest, jaki on jest? Kto? Ten Daniel!
        że mieści się w epoce swej - to fakt,
        lecz płynie czas i dręczy nas (co?) pytanie:
        jak zajrzeć mu (gdzie?), jak zajrzeć mu do personalnych akt?
Co najsilniejszy wpływ ma nań... 
Czy mu zawody sprawia los...
 Jaki on jest, jaki on jest? Kto?! ten Daniel.
        Czy przeszedł już (co przeszedł?) wśród róż i burz życiowy chrzest?
        Ile w nim serc zakocha się, ile on złamie?
        Jaki on jest, jaki on jest, jaki on jest? Jaki?
 Na to państwu dam odpowiedź z pierwszej ręki -
      dedukcyjny system myśli pomógł nam,
      że najlepiej to ten Daniel się nadaje do piosenki,
      tak, by każdy z państwa mógł naocznie sprawdzić sam.
 Skoro wszystko się szczęśliwie wyjaśniło
      żegnam państwa i w nadziei chciałbym trwać,
      że się może tak najbardziej z was nikomu nie nudziło
      i dlatego to pytanie mogło paść.
 Jaki on jest, jaki on jest? Kto? Ten Daniel!
        że mieści się w epoce swej - to fakt,
        lecz płynie czas i dręczy nas pytanie:
        jak zajrzeć mu (gdzie?), jak zajrzeć mu do personalnych akt?
Co najsilniejszy wpływ ma nań...
Czy mu zawody sprawia los...
REF: Jaki on jest, jaki on jest? (Piękny jest). Ten Daniel!
         Czy przeszedł już wśród róż i burz życiowy chrzest?
         Ile w nim serc zakocha się, ile on złamie?
         Jaki on jest, jaki on jest, jaki on jest?!
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