
Alex, Winyl (prod. tqu3)
ref.

mmmm
..
źrenice wielkie jak winyl (yeah)
nie widzę nic poza nimi (yeey)
nie widzę nic poza nimi 
bez poczucia winy zabrałaś mi serce
wszystko wokół jakby bledsze
ciało zdobią tylko dreszcze
na szyi czerwień ust które koją każdym dźwiękiem
mnie.                                                                                    x2

1.
Zabiłaś mnie podle we śnie, w najmniej 
spodziewanym momencie
śmierć przyszła na początku zeszłej wiosny
zabiłaś mnie razem z kwietniem
ej wnętrze mam skute jak Syberia
całą duszę też skutą przez ciebie mam
na kajdanach pojawia się pierwsza rdza
a ja nie chce uciec bo kocham ten stan
najdroższe na sobie twoje spojrzenie
wargi jak polane miodem odbijają promienie
złote myśli, złote włosy
ciągły niedosyt nawet kiedy mam dosyć
znowu w nocy się duszę gdy nie ma ciebie przy skórze
nikomu nie pozwolimy obdarowywać nas bólem
tak samo jak ty nienawidzę tej tak samo jak ty nienawidzę tej pierdolonej odległości (nienawidzę jej..) 
ulegliśmy już miłości (po co walczyć z tym)
 

mmm ciała słodka woń
smakiem jej znieczulam każde zło 
tylko oddech 
co zagłusza tło
tylko doznań sztorm tak bez końca z nią                                x2

ref.

źrenice wielkie jak winyl (yeah)
nie widzę nic poza nimi (yeey)
nie widzę nic poza nimi 
bez poczucia winy zabrałaś mi serce
wszystko wokół jakby bledsze
ciało zdobią tylko dreszcze
na szyi czerwień ust które koją każdym dźwiękiem  
mnie.                                                                                           x2

 

2.
Kompletna amnezja
zapominam co to presja
kiedy w ramionach trzymam wszechświat 



kiedy moje myśli to poezja
znam już raj, znam ten stan, znam ją całą, każdy czas, znam już płacz, znam już żal, znam każdą z możliwych barw

mmm ciała słodka woń
smakiem jej znieczulam każde zło 
tylko oddech 
co zagłusza tło
tylko doznań sztorm tak bez końca z nią     x2

Źrenice wielkie jak winyl 
kocha gdy nikt nas nie widzi, kocha gdy nikt nas nie widzi, kocha gdy nikt nas nie widzi
źrenice wielkie jak winyl(yaaaaa)

Mów mi co boli i mów o marzeniach tylko bądź skarbie - bez ciebie mnie nie ma
Mów mi co boli i mów o marzeniach tylko bądź skarbie - bez ciebie mnie nie ma
Mów mi co boli i mów o marzeniach tylko bądź skarbie - bez ciebie mnie nie ma
Mów mi co boli i mów o marzeniach tylko bądź skarbie - bez ciebie mnie nie ma (nieee e).
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