
Aifam, Przerwa w oddechu
[Waber]
Wystarczy ostry n&amp;oacute;&amp;#380; i nie ma &amp;#322;ez
ta minuta ci&amp;#281;&amp;#380;ka jest, strumieniami p&amp;#322;ynie krew
jeszcze stoisz, my&amp;#347;lisz sobie, &amp;#380;e wszystko zmienie
jeszcze b&amp;oacute;l, cierpienie popychaj&amp;#261;, uderzasz o ziemie
oczy zamkni&amp;#281;te, przeczucie kieruje
serce matki p&amp;#281;knie, zwyk&amp;#322;y przechodzie&amp;#324;
bez namys&amp;#322;u kl&amp;#281;kn&amp;#261;&amp;#322;, jego my&amp;#347;li opisuj&amp;#261; t&amp;#261; modlitwe pi&amp;#281;kn&amp;#261;
kt&amp;oacute;ra z g&amp;#322;o&amp;#347;nik&amp;oacute;w p&amp;#322;yni&amp;#281;, &amp;#346;.P. nazwisko, imi&amp;#281;
w pami&amp;#281;ci pozostanie to na pewno nie z rezerw&amp;#261;
oddaje serce ca&amp;#322;e, przy dolinie zaleje pa&amp;#322;&amp;#281;
cz&amp;#281;sto zdarza si&amp;#281; dymy, promile
w bani sie lasuje, kiedy ogl&amp;#261;dam was tu...
Nieraz s&amp;#261; ci&amp;#281;zkie chwile i na siebie gniew x3
m&amp;oacute;j dotyk powoduje b&amp;oacute;l, a czasem podniecenie, czy co&amp;#347; zmieni&amp;#281;?
[Mrokas]
&amp;#321;zy wylane, dlaczego pytanie, odszed&amp;#322; kto&amp;#347;
kogo imi&amp;#281; by&amp;#322;o dobrze mi znane
zostawi&amp;#322; &amp;#380;ycie niepouk&amp;#322;adane, kobiety stoj&amp;#261; zap&amp;#322;akane
ja patrze na nie, wida&amp;#263;, &amp;#380;e maj&amp;#261; g&amp;#322;&amp;#281;boko w sercu rane
&amp;#380;e a&amp;#380; trudno si&amp;#281; nie wzruszy&amp;#263;, ja spojrze szczerze w oczy, a potem ukl&amp;#281;kne
po&amp;#322;&amp;#261;cze si&amp;#281; z nimi w tragedii, bo nie jest pi&amp;#281;knie
cho&amp;#263; wierze, bo&amp;#380;e daj mi jeden znak
&amp;#380;e to jest tak jak ja my&amp;#347;le, &amp;#380;e on nie zosta&amp;#322; zabrany
tylko jest uwolniony, &amp;#380;e to nie jest kara dla niego
lecz nagorda, gorzkich chwil os&amp;#322;od&amp;#261; niech b&amp;#281;dzie ten kawa&amp;#322;ek
on ma o zmar&amp;#322;ych przypomina&amp;#263;, a nie sia&amp;#263; za&amp;#322;amanie
u&amp;#347;wiadamia&amp;#263;, &amp;#380;e czeka nas spotkanie
i nie istotny jest tu czas, b&amp;oacute;g wezwie do siebie ka&amp;#380;dego z nas
Tylko prosz&amp;#281; ciebi&amp;#281; chro&amp;#324; nas z tamtej strony
i pami&amp;#281;taj o nas tak, jak my pami&amp;#281;tamy,
ja g&amp;#322;&amp;#281;boko wierze, &amp;#380;e w niebie jest lepiej
ale &amp;#322;zy same p&amp;#322;yn&amp;#261;, jestem tylko cz&amp;#322;owiekiem..
[Paluch]
Cz&amp;#281;sto budzi mnie w nocy s&amp;#322;ony smak &amp;#322;ez
nie wiesz jak to jest, zachowany w pami&amp;#281;ci
serce p&amp;#281;kniete krwawi, &amp;#322;za si&amp;#281; w oku kr&amp;#281;ci
nerwy zniszczone, negatywne emocje
mia&amp;#322;em do&amp;#347;&amp;#263; b&amp;oacute;lu, dosta&amp;#322;em kolejn&amp;#261; porcje
twojej obecno&amp;#347;ci nie zast&amp;#261;pi &amp;#380;adna fotka
ka&amp;#380;dy w samotno&amp;#347;ci, &amp;#322;aczymy si&amp;#281; w cierpieniu
na niekt&amp;oacute;re sprawy w naszym &amp;#380;yciu nie mamy wp&amp;#322;ywu
nikt z nas nie uniknie bezwietrznego dryfu
czekanie na decyzje, na wynik jak na wyrok
odszed&amp;#322;e&amp;#347; tak szybko z nikim si&amp;#281; nie po&amp;#380;egna&amp;#322;e&amp;#347;
nie da&amp;#322;e&amp;#347; jej rady, nie pierwszy przegra&amp;#322;e&amp;#347;
ona przychodzi nagle sama bez uprzedzenia
ch&amp;#261;c nie cha&amp;#263; wszystko zmienia..
To co nadejdzie, tego nie wie nikt
cho&amp;#263; &amp;#380;ycie jest chwil&amp;#261; kr&amp;oacute;tk&amp;#261; jak skit.
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