Ajmi, Komedia
I znowu przyszła noc od poprzedniej już ciemniejsza.
W ciemnej stronie miasta biorę duży haust powietrza.
Patrzę w niebo na nim gwiazdy coraz bardziej bledną.
Kończą debiut nocy, która stała się komedią.
Komedią, ale inną niż Dantego.
Piekło pomieszało nam się tutaj z ziemią.
Uczucie pomieszane, to jest trudna gra.
Wolność czuję w żyłach. Czy będziemy dalej trwać ?
To istna wojna uczuć, która tyka jak bomba.
Eksploduje w środku serca, by nas pokonać.
A to serce ciągle do kogoś tęskni.
Taki wyraz uczuć jak w taniej komedii.
Serce rozpieprzone w kilkadziesiąt minut.
Przecież z tego tanie komedie słyną
Niemożliwa tutaj uczuć gra.
Wszystko rozpisane na taśmie życia.
All I know is Im lost without you.
Im not gonna lie.
How Im gonna to be strong without you?
I need you by my side.
If we ever say well never be together.
And we ended that with goodbye.
Dont know what Id do..
Im lost without you.
Obrazy z serca palą psychikę..
Może to normalne ale dla mnie jest dziwne.
Dziwny motyw, serce rani duszę.
Lód w moich żyłach wzmacnia katusze.
Wspomnienia ciężko stąpają w mojej głowie.
Umysł ogłupiony, lecz gotowy na wojnę.
Powieki ciężkie, lecz nieskłonne do snu.
W oczach zobaczysz multum uczuć.
To bieg do nikąd, ucieczka w głąb piekła.
Los sypie sól na ranę w głąb serca.
Chcę to skończyć, lecz nie mogę przestać.
To motyw komedii, którą mam w głębi serca.
K jak komedia, a może D jak dramat?
W miłości taśma życia różnie rozpisana.
To sen, z którego chcę się wyrwać.
Skołowana dusza, chcę to przerwać.
All I know is Im lost without you.
Im not gonna lie.
How Im gonna to be strong without you?
I need you by my side.
If we ever say well never be together.
And we ended that with goodbye.
Dont know what Id do..
Im lost without you.
Granica między nami tworzy barierę.
Los przeciwny czuwa, by nie brnąć ku siebie.
To komedia życia, istny tragizm.
Masz cztery asy, a przegrać potrafisz.
Moje myśli mnie przytłaczają.
To jest kara od Boga, by właściwe miejsce zająć.
Weź popatrz na te gwiazdy na niebie.
Tam wiedzą, co to miłość, a tu tylko cierpienie.
To ciemna noc, a gwiazdy bledną.
Kolejna noc staje się tanią komedią.
Myśli zaplątane w ogrom uczuć.
Ta taktyka niszczy dwie z obojga dusz.
Scenariusz życia pisany przez nas.
Dziś niewiadomo, kto tą walę przegra.
Każda dusza woła o pomoc.
Pakt taniej komedii, czas rozpocząć.

All I know is Im lost without you.
Im not gonna lie.
How Im gonna to be strong without you?
I need you by my side.
If we ever say well never be together.
And we ended that with goodbye.
Dont know what Id do..
Im lost without you. x 2
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