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Zrób, zrób coś sam
Weź, weź się w garść
Idź, biegnij walcz
Póki jeszcze czas (X2)

A może cały świat
dzisiaj jest przeciw nam
pewnie tak czujesz nie raz kiedy jesteś sam
I mimo wielu wad
setek problemów czas
jest wciąż w zasięgu dłoni wstawaj bierz go walcz

Mijasz wciąż te same miejsca,
nie chcesz doceniać szczęścia, nie potrafisz go dojrzeć, to co naprawdę proste nie raz żyję bez poklasku przez nas bo nie wiemy co istotne jest a jak za moment gdzieś to co wiadome też zniknie za rogiem, otworzysz oczy ze strachu defektem czasu jest to, że już się nie cofnie choćbyś chciał więc pozbądź się tych czarnych okularów niby wiadomo, że na sukces trzeba czekać, ale cierpliwość to rzadko widywana przez nas cecha, a narzekać to tak wielu
lubi, zbierać zwycięstwa lubi - upadać nie chcesz lecz trofea to byś zbierał, co? przestań się wściekać, nie zwlekaj z decyzjami, nie ma szczęścia bez cierpienia i na odwrót - gdyby to wszystko łatwe było a pragnienia spełniały się w opór no to co miałoby czekać na nas po tym życiu? czaisz?
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Wiem, że nie istnieją czary, cuda ponoć zdarzają się
lecz to już kwestia wiary - dla ludzi, którzy nadzy stają przed lustrem na co dzień to jest problem wielokrotnie nienawidzą się sami a świat rani nas i bawi się nami los nienawistny a przy tym wszystkim my sami mu
pomagamy być tym złym
a nasze zmysły działają w oczywisty sposób nie dadzą dojść do głosu nikomu zrozum,
szkoda zachodu - do wschodu parę godzin mam miliony głosów a jak zasnę to miliony zjaw każdy na ogół taki silny jest - widzę w tym kpiny fest chcesz ich oszukać mamy na oku wiele planów i działań, wiele zamiarów i starań lecz nie umiemy się wczuwać zamiast wciąż gadać i szukać, wstań po upadkach zauważ ile
wciąż masz obok siebie, doceń to wreszcie i słuchaj
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Musisz czasem wyluzować
nie szkoda Ci każdego dnia na spinanie o wszystko no zobacz ile wokół masz,spróbuj nie lekceważyć rzeczy małych świat zakochał się w dużych i  wciąż traci zauważ ile takich drobnych części daje spokój
musisz tylko poświęcić im chwilę swojej uwagi zanim zejdą Ci z oczu przez brak Twojej akceptacji poważnie łatwo stracić chęc do walki trudniej sobie wybaczyć straty i żyć spokojnie poza tym ile razy trzeba sparzyć się by skumać, że nie ważne są poszlaki, liczy sie tylko dowód to samo tyczy się naszych upadków i wyborów jak chcesz o coś zawalczyć to to zrób a nie przekonuj nie ważne czy ktoś patrzy - to Ty masz być spełniony wiele z nas dużo traci robiąc wszystko dla wzroku innych przy tym nawet nie czując się szczęśliwym
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