
Ajmi, M
To są moje obrazy, obraz z pamięci 
i gdy nie mogę zasnąć wspomnień masa pędzi 
tylko dlaczego wtedy nasuwają się te złe 
setki wspomnień doprowadzające do łez 
jest jedna rzecz której naprawdę pragnę 
to złapać twą dłoń i zatrzymać ją na zawsze 
bez Ciebie nie mam nic chce być tam gdzie Ty 
bez Ciebie nie mam nic tylko samotne sny 
to jest ciemna ja znów nie mogę zasnąć 
tylko czarna ulica i światła które gasną 
może tej nocy ty także nie śpisz 
i myślami błądzisz w fotografiach pamięci 
niebo płacze ze mną, lecz nie zobaczysz łez 
ja płacze rymami, lecz Ty dobrze o tym wiesz 
smak miłości w jednym niszczy i upaja 
zakochani dziś.. w nich jedyna wiara ! 
Ref) Jesteś moim tlenem każdym oddechem 
każdą blizną w sercu oraz uśmiechem 
w myślach z tobą wtedy mam już wszystko 
wszystko bo wiem, że jesteś blisko / x2. 
Miłość sprawia, że chcę dzisiaj oddychać 
mimo bólu serca chcę czerpać siłę z życia 
Znowu wyciągam rękę i nie mogę Cię znaleść 
odchłań pustych rymów w których muszę Cię odnaleść 
telefon milczy czekam, aż zadzwonisz gdy wiebierasz numer.. 
nie odbieram.. pomyśl ! 
wychodzę z domu, telefon, klucze, torba 
czas ułożyć myśli kolejnego dnia 
wypatruję cię w tłumie, tam gdzieś w oddali 
z nadzieją że spotkamy się w końcu u granic 
u granic.. naszej.. wytrzymałości 
by żucić dalej samemu losu kości 
słyszę słodki szept, ale cię nie widzę 
czuję oddech na szyji w każdym geście 
wyobraźna w takich chwilach nie zna granic 
ona włada umysłem mając cialo za nic.. ! 
Ref) Jesteś moim tlenem każdym oddechem 
każdą blizną w sercu oraz uśmiechem 
w myślach z tobą wtedy mam już wszystko 
wszystko bo wiem, że jesteś blisko / x2. 
Dziś już nie wybiegam daleko w przyszłość, co ma być to będzie jestem tutaj myślą. 
Czuję twój zapach i trzymam Cię za rękę 
czuję twą obecność wiem że tutaj jesteś 
dla was to zwykły tekst który macie za nic 
dla niego wyznannie które nie na granic 
dla niego kotek dla was tylko Ajmi 
wyobrażeń tysiące w myślach przechowalni.
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