
Obecny, Kawałek Nieba 
Coraz szybciej płynie krew, gdy patrzę na to zdjęcie
Coś kieruje mną jak dziki pies i nie wiem co to będzie
Czy podejdę? Jak rozpoznam cię gdzieś na mieście?
A może pójdę dalej? Nie spotkamy się już więcej
Może cię nie zauważę, jeśli sama podbiegniesz
Ale wiedz, że moje serce rozpozna twoje serce
Oba zabiją mocniej, a nam zrobi się cieplej
To co było przedtem, przed oczami nam przemknie
Będziemy mogli nasze życie rozpocząć na nowo
Chyba, że mi powiesz zaraz, że masz kogoś
Ogólnie, nie wiem czy bym przeżył taką wiadomość
Usiadłbym przed lustrem i znowu pił wódkę solo
Jeśli miałoby tak być ,to wolę cię nie spotkać
I bazować na plotkach, jak z jakiegoś brukowca
Czasem jest mi strasznie ciężko i nie daje rady 
Mam tylko nadzieje, ze w moje ślady nie poszłaś

Każdy na ziemi ma swój kawałek nieba
Wyciągam rękę po niego, jak po swój kawałek chleba
Ty tez wyciągnęłaś i nasze dłonie
Splotły się ze sobą gdzieś na nieboskłonie
/2x

Jakbym trzymał cię za rękę, a nie wiedział gdzie jesteś
Bo coś łączy nas wciąż i chyba będzie długo jeszcze
Kolejne to co było przed tym, jutro jest ważniejsze 
Być może ciebie jutro spotkam wreszcie
Nieuczciwe życie ciągle rzuca nam wyzwania, wiesz a
 Duma cicho podpowiada jak (?) we świat
Wciąż powtarzasz: Nienawidzę cię
Lecz zaciskasz żeby i próbujesz dalej biec
Biegniesz, jak upadniesz wstajesz w jednej chwili
Zadziwiasz wszystkich tych, którzy w ciebie nie wierzyli
Jedni życzą ci źle, inni dopingują biegnąć obok
Nie wiem co się stało z tą biegnącą obok mnie osobą
Sam mierzę się z dystansem, nie _ dziś  
Zobaczę czy los da drugą szansę
Bo przecież mieliśmy razem spełniać sny, nieprawdaż?
Co wieczór widzę twoją twarz gdzieś w gwiazdach 
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Wyciągam rękę po niego, jak po swój kawałek chleba
Ty tez wyciągnęłaś i nasze dłonie
Splotły się ze sobą gdzieś na nieboskłonie
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Wierzę, że kiedyś znów położymy się koło siebie
Pod błękitnym niebem i będziemy leżeć
Uśmiechać się widząc ten czy tamten
Nadawać chmurą kształty za dnia
A w nocy śmiać się do gwiazd
Niech spadają i spełniają życzenia /3x
Tylko ty ja i nasz kawałek nieba
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