
D.K.A, Ciesz si
A ja idę dalej 
patrzę na wibrujący świat 
wszyscy się kręcą wokół mijających lat 
starzy człowiek odbraca się, 
patrzy, 
przystanie, 
chwyta moje ramie 
pyta: co jest daniel? 
zobacz na mnie nie chcesz być taki sam 
nie chcesz mieć tych zmarszczek 
nie chcesz mieć tych ran 
nie oczekuj cudów od siebie, innych 
nie oskarżaj innych gdy sam jesteś winny 
bóg jest jeden 
ma to wszystko na głowie 
6 miliardów westchnień 
zwalcza swoje fobie 
lubisz to ja wiem to dobrze 
normalne jest mieć przecież wątpliwości 
nie dobrze jest w tedy gdy inni ponoszą koszty 
coś ty?- mówisz mi prosto w oczy 
czas patrzy na to by się jednoczyć 
nawet gdy ktoś umiera twoje życie dalej toczy 
ostrzyj swój miecz by zadać ten cios 
komu potrzebny jest ten śmiertelny krąg 
po co komu wyciskać krwawy sok 
ciesz sie życiem póki bóg daje szanse 
tworzysz to co ludzie zwą tu szajsem [x2] 
po co tworzy się ludzi gotowych by zabić 
po co daje się im w rękę broń i uczy jak ja nabić 
po co wojny o system 
historia liczy kartki to ludzie ja tworzą 
gdy inni wierzą w bajki 
o lepszym świecie 
ja w to wieże bo to pisze 
choć nie raz słysze daj se spokój wszystko pryśnie 
ja uparcie jednak dążę do celu 
by pokazać że świat jeszcze uratuje wielu 
wiele dusz potrzebuje modlitwy i szansy 
ludzie to więcej niż zbiór jednej masy 
to jednostki osobne nie kategorie razem 
przecież każdy ma problemy i szuka swojej pasji 
wiec spójrz na to tak jak najlepiej potrafisz 
usiąść na chwile i szukaj swej okazji 
nie dawaj szansy diabłu on ciebie wykorzysta 
weźmie twoją duszę i już jej nie odzyskasz 
komu potrzebny jest ten śmiertelny krąg 
po co komu wyciskać krwawy sok 
ciesz sie życiem póki bóg daje szanse 
tworzysz to co ludzie zwą tu szajsem [x2]
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