
Anemik ft. Ola M, Jutro
Anemik:
Jedyne co mam?nie mam nic ju&amp;#380;.
wierzy&amp;#322;em w &amp;#347;wiat, lecz upad&amp;#322; ten schemat o przysz&amp;#322;ym &amp;#380;yciu.
mam oddech, kt&amp;oacute;ry dawno nie zazna&amp;#322; smaku tlenu,
i to jest problem, bo nie wiem kiedy odejd&amp;#281; ku niemu,
nie m&amp;oacute;w nic, bo to nie ma sensu, nie wiesz?, &amp;#380;e to dzi&amp;#347; tamte dni niszcz&amp;#261; we mnie siebie!
widzia&amp;#322;em w dalekim locie mi&amp;#281;dzy ziemsk&amp;#261; prawd&amp;#261; a Bogiem,
przegra&amp;#322;em walk&amp;#281;, xxxxxxxxxx dementowa&amp;#322; &amp;#347;wit pop&amp;#322;ochu,
mog&amp;#322;em w ciemno i&amp;#347;&amp;#263;, gdzie zostawi&amp;#322;bym wszystko z boku,
za sob&amp;#261; gdzie&amp;#347;, gdziekolwiek bym si&amp;#281; odnalaz&amp;#322;,
lecz teraz, nic i nikt mi tego nie zaspokaja
nie mam nic pr&amp;oacute;cz z&amp;#322;udze&amp;#324;, pragnie&amp;#324; kumasz?
bo to dzi&amp;#347; z dnia na dzie&amp;#324; utraci&amp;#322;em kwestie jutra,
ju&amp;#380; nie mo&amp;#380;esz mnie dobi&amp;#263;, zmar&amp;#322;em jaki&amp;#347; czas temu,
jestem tu(to anahronizm) nie pytaj czemu!
ref(Ola): x2
Cho&amp;#263; &amp;#380;ycie sny nam kre&amp;#347;li, mamy wsp&amp;oacute;lny plan,
by wysoko nie&amp;#347;&amp;#263; i palcami si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; gwiazd,
cho&amp;#263; pragn&amp;#261; krwawej zemsty, nie wiemy co to strach,
i wyrw&amp;#261; serca z piersi, nie b&amp;#281;dziesz walczy&amp;#322; sam.
Anemik:
My&amp;#347;la&amp;#322;em, &amp;#380;e zabij&amp;#281; w sobie to, wkraczaj&amp;#261;c w 4 wymiar,
jednak czas w tym przypadku rozdziela i nie zabli&amp;#378;nia ran,
i teraz bitwa z tym, to jak gonitwa w ty&amp;#322;,
czuj&amp;#261;c &amp;#380;e nie mam nic, istnienie ko&amp;#324;czy (py&amp;#322;?)
z&amp;#380;era meritum, i dalszy ci&amp;#261;g zmienia w nic,
nim z&amp;#322;apie oddech to Ty si&amp;#281; odwr&amp;oacute;cisz,
&amp;#380;eby i&amp;#347;&amp;#263;, nie chc&amp;#261;c pi&amp;#263;, no bo po co da&amp;#263; op&amp;oacute;r krokom,
prowadz&amp;#261;cym drog&amp;#261;, na kt&amp;oacute;rej w ko&amp;#324;cu samotno&amp;#347;&amp;#263;, 
ot co,przez to noc&amp;#261;,dniem dalej przez to brn&amp;#281;,
cho&amp;#263; id&amp;#281; sam, to wiem nie ma miejsca gdzie, znajd&amp;#281; si&amp;#281;,
bo wyobcowanie teraz, niezale&amp;#380;ne jest ode mnie, ja je tylko wam zawdzi&amp;#281;czam.
 i teraz przesta&amp;#324; mnie zadr&amp;#281;cza&amp;#263; trosk&amp;#261;, 
przesadno&amp;#347;&amp;#263; ta zwi&amp;#261;zana jest tylko z wasz&amp;#261; s&amp;#322;abo&amp;#347;ci&amp;#261;,
jest dobrze wiesz?b&amp;#281;dzie jeszcze lepiej,
bo zaciskam pi&amp;#281;&amp;#347;ci, z&amp;#281;by i dalej biegn&amp;#281;!
ref(Ola): x2
Cho&amp;#263; &amp;#380;ycie sny nam kre&amp;#347;li, mamy wsp&amp;oacute;lny plan,
by wysoko nie&amp;#347;&amp;#263; i palcami si&amp;#281;gn&amp;#261;&amp;#263; gwiazd,
cho&amp;#263; pragn&amp;#261; krwawej zemsty, nie wiemy co to strach,
i wyrw&amp;#261; serca z piersi, nie b&amp;#281;dziesz walczy&amp;#322; sam.
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