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to tu , to dziś, ofertę składam ci
to dla ciebie szansa jest, nie będzie drugiej
daj znać, że chcesz
a ja uwolnię cię
nie mów mi, że wolisz dalej
żyć w obłudzie

nie myśl co wolno ci
pomyśl, kim chciałbyś być 
kto ci zabroni za marzeniem gonić?
możesz wciąż ostrożnie grać
z puli życia resztki brać
lub, ryzykując, wszystko wziąć

czy już nie masz tego dość?
czy chcesz grać tę samą rolę wciąż?
ze mną masz więcej szans
odkryjesz swoje drugie ja
i nareszcie poznasz inny świat

bo możesz w miejscu wciąż stać
lub ze mnie przykład brać
dałbym ci klucz, żebyś wreszcie mógł wyjść zza krat
o tak - obudź się i szansę łap!
czas otworzyć się na inny świat

no cóż, to fakt, że niezłą gadkę masz 
lecz ty do mnie mylisz się, 
ja tak to widzę. Chcesz iść, pod prąd 
lecz ja nie wchodzę w to. 
Wcale nie narzekam na to moje życie 
przyznaje twoje show, chociaż dziwaczne dość. 
robi wrażenie, miasto wprost szaleje
lecz o prestiż muszę dbać, nie chcę się sensacją stać 
a ty pogrążaj się jak chcesz. 

Po co rolę zmieniać mam, 
kiedy los mi dobre życie dał, i mam to czego chcę 
co wolność z tym wspólnego ma? 
Chyba podziękuje za twój świat.
Więc w swoją stronę już idź, ja swoją drogę mam
po co mi klucz dajesz do niewidzialnych krat. 
O nie, nie mów, że mnie lepiej znasz,
że ten inny świat mi szczęście da. 

Naprawdę chcesz tak spędzać wszystkie dni,
Whisky każdego dnia, imprezy i gry 
Jeśli posłuchałbym cię, nie wybaczyli by mi 
Zhańbionym kolejnym biednym klaunem bym był.
Lecz może wreszcie byś pożył trochę, mógł się pośmiać trochę 
gdy się odważysz na wolność, marzenia to zobaczysz, że 
twój ból nie wróci, każdy mur się da wyburzyć. 
Masz jeszcze szansę los odwrócić. Lub pogrążaj się dalej jak chcesz

Cóż brzmi ciekawie ale nie chce z niczym zostać,
więc jaki procent za swój udział miałbym dostać?
Ja bardzo chętnie z tobą zyskiem się podzielę, dam 7% ,
zbijmy piątkę i do dzieła. Czas żegnać się, chyba że 18 dasz.
Może od razu weź pięćdziesiąt skoro tak się znasz. 

Piętnaście, osiem dam, dwanaście, najwyżej dziewięć, dziesięć 

Czas na drugą stronę przejść, i zobaczyć nieodkryty brzeg
ze mną masz więcej szans, odkryjesz swoje drugie ja,



poznasz inny świat
Bo możesz w miejscu wciąż stać, lub ze mnie przykład brać 
Znajdziemy klucz żeby pozbyć się wreszcie krat
O tak, obudź się i szansę łap. I otwórz się na inny świat

Bo możesz w miejscu wciąż stać 
Poznaj inny świat
Możesz ze mnie przykład brać
Otwórz się na inny świat 
Znajdziemy klucz i poznasz inny świat 
Idziemy poznać inny świat
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