
Projekt X, Jestem Po To 
jestem po to żeby motywować ludzi
zamknij oczy, spróbuj wrócić
do pozytywów.
do Jej wzroku, który twój wzrok przykuł
nieprawda, że przeszłość nie wraca
po każdym upojeniu chwilą mam kaca
to co było, jest nadal
mam w sobie zapał .chodź poskaczmy po dachach
złammy jakiś zakaz
by obudzić w sobie dziecko
wyrafinować przeciętność
dostrzec rzeczy proste
wziąć sumienia kąpiel
wziąć oddech i pobiec
po odpowiedź: kim tak naprawdę jest człowiek?
myśl wyraź słowem, uczucie wzrokiem
to dziecko jest w tobie
bierz to na co masz ochotę
ja nie zgasnę póki płonę
a póki nie spłonę nie jestem prochem
póki siłę mam, mogę ci coś dać
na drodze znak

im więcej pragnę - więcej czuję
w jedności siła tkwi
im więcej was jest
tym bardziej z wami chcę żyć

póki jest nas kilku
póki jedność stada wilków
ta sama praca przy mniejszym wysiłku
co osiągniesz w pojedynkę?
w tym pojedynku cały świat jest przeciwnikiem.
dzielić by mnożyć
niszczyć mur by tworzyć przejście
by żyło się lepiej
sprzedaj mi uśmiech na kreskę
może się odwdzięczę
na tym to polega, nie zawsze 'coś za coś'
jestem dźwiękiem,
możesz być tylko uchem lub echem
i dać odpowiedź.
dać mi rękę i pobiec
ze mną po swoje
być reżyserem sennych scenariuszy
wejść na górę i wzruszyć się widokiem
którego ludzie nie widzą z okien
ty możesz być egoistą
możesz być bogiem i pokazać im inną rzeczywistość
póki siłę mam mogę ci coś dać
na drodze znak

jesteś potężny
możesz przenieść góry
z pomocą tego z góry
jakkolwiek go pojmujesz
nieważne jak oddajesz cześć
pozwól wejść myślom do nieznanych sfer
odkrywać, zdobywać
szczyt szczytów nie istnieje
dziś moje kolejne marzenie spełnię
dziś dotykasz ze mną serca dźwięku
biegniesz ze mną. to niestałość miejsca w biegu



z siłą mózgu, nie muskuł
przeciwko wszystkim, my egoiści
po to by w przeciwieństwie do nich bić się o szczęście
by pokazać że stać mnie na więcej
by potem na najwyższym dachu świata
wszystkim frajerom pomachać
bo czym jest ogrom szklanych domów
z lotu niewielkiego ptaka takiego jak ja?
póki siłę mam mogę ci coś dać
na drodze stan
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