
ParExcellence, W imię czego
W imię czego - ktoś dyktuje jak mamy żyć?
Mówię, w imię czego - nauczono nas tego schematu? 
W imię czego - mówisz, robisz cos dobrego, 
A oni, że coś złego, niepotrzebnego?
Zacznij myśleć, otwórz oczy, bo zawsze jest alternatywne wyjście
Działaj sam, nie zatrać się, czas biegnie coraz szybciej
Każdy ma swój rozum, wiec wystarczy pomyśleć
Bo zje cię system

Wciąż młody, wciąż kłody, wciąż schody
Świat nie jest tak kolorowy, no co ty?
Powiedz w imię czego
Swobody, łyk, wody, wdech nowy
Nie zaprzątaj sobie głowy
Po prostu pomyśl w imię czego..
To ty wiesz, jakie bodźce z zewnątrz przyjmiesz
W imię jakich zasad żyć chcesz
Które motto na ścianę przypniesz
Co wpoili nam rodzicie
Bo czy zdolni są przewidzieć który będziesz w tej gonitwie
Jakich czasów dożyć przyjdzie

Zobacz, jak pusto jest na podwórku
Nasz obraz świata to YouTube
Utrwalony na Facebooku
Zrób ukłon dla odpornych na wyścig szczurów
Niesłyszących tego szumu
Pędu ślepego tłumu
Zacznij od siebie

Mamy ten głos
Drzemie w nas złość, by zmienić swój los
Mamy tę wolność by okrążać glob
Mamy tą moc by dążyć do własnych marzeń i celów
Bo kto ma za nas myśleć, traktować jak tło?
Jeśli masz dość, wiesz gdzie leży błąd
Nie duś energii, wyrzuć ją!
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Przyszliśmy na świat czyści jak łza
Niby jak ta biała kartka 
W prawdzie nigdy nie było tak
Ciężar spoczywał na naszych barkach
W imię czego mam to targać?
Przyjąć ten nieznany wariant
Powiesz mi, że jestem wariat
Idę tam, gdzie leży prawda

Bo wiem, że zabrakło odpowiedzi na 
Wiele pytań, treści, których nie chce nam wyjaśnić świat
Na co dzień, wciąż chwytam żagle, życia w wiatr
I ciągle w duszy pytam, kto tutaj  te pierwsze skrzypce gra
Kto ustalił ten prządek?
Kto powiedział, że tak jest dobrze?
Chcesz do sedna sprawy dotrzeć ? rozejrzyj się i pomyśl mądrze.
Nie wiemy co nas czeka



W głowach nam mieszają stale
Zgubnych konfliktów rzeka, kontrol na globalna skalę
Po co nam ten nowy ład, sterowany, sztuczny świat?
Chora polityka państw, ciągła eskalacja zła
Mogą uznać to za protest, choć naprawdę nie jest tak
Ich życie to także moment
Więc, powiedz sam!
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