
Brayan, Nie wiem czy Cie kocham
Ja tak bardzo Ciebie kocham, ile warty jest m&amp;oacute;j spontan
Bardzo Ciebie kocham ile ju&amp;#380; wylanych &amp;#322;ez
Tak bardzo Ciebie kocham patrzysz na mnie spodo oka 
Ja tak bardzo Ciebie kocham, a&amp;#380; po &amp;#380;ycia kres
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; jest jak rzeka porywa Ci&amp;#281; jak w wirze zdarze&amp;#324; 
jak pi&amp;#281;kna meduza mo&amp;#380;na naz&amp;#322;a&amp;#263; z&amp;#322;ych poparze&amp;#324;.
Mog&amp;#281; si&amp;#281; za&amp;#347;lepia&amp;#263; m&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#380;e wszystko jest spoko, 
i na nieprzyjemne sytuacje przymkn&amp;#261;&amp;#263; senne oko 
i szeroko udowodni&amp;#263; wrogom &amp;#380;e si&amp;#281; nic nie sta&amp;#322;o 
a w duszy b&amp;#281;dzie gra&amp;#263; to co od pocz&amp;#261;tku gra&amp;#322;o, 
mog&amp;#281; zamkn&amp;#261;&amp;#263; oczy wyobrazi&amp;#263; lepsze &amp;#380;ycie
lecz gdy tylko je otwieram to marzenie jest w zeszycie 
cz&amp;#261;stka z &amp;#380;ycia na tym bicie w tego nie widzicie 
jak smutek schowam skrycie, dla ciebie jestem emce 
pewnie emce pozostan&amp;#281; 
ale chcia&amp;#322;bym by uczucia by&amp;#322;y czasem zrozumiane 
tego chce, w&amp;#322;a&amp;#347;nie wiesz.
Ja tak bardzo Ciebie kocham, ile warty jest m&amp;oacute;j spontan
Bardzo Ciebie kocham ile ju&amp;#380; wylanych &amp;#322;ez
Tak bardzo Ciebie kocham patrzysz na mnie spodo oka 
Ja tak bardzo Ciebie kocham, Wiesz po &amp;#380;ycia kres
Doceniasz to co masz lecz dopiero gdy to tracisz 
bierz si&amp;#281; za to ostro zanim mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zaprzepa&amp;#347;cisz, 
chujowe uczucie to na pewno, teraz nie mam do kogo m&amp;oacute;wi&amp;#263; kochana kr&amp;oacute;lewno 
nie mam kogo przytuli&amp;#263; nie mam kogo poca&amp;#322;owa&amp;#263; 
wszystko w ok&amp;oacute;&amp;#322; jest zburzone musz&amp;#281; wszystko sam budowa&amp;#263; 
&amp;#380;ycie samotnego, kochajcie si&amp;#281; przystosowa&amp;#263; 
i nie mog&amp;#281; si&amp;#281; wycofa&amp;#263; jak si&amp;#281; poddam to ju&amp;#380; po mnie. 
Trzyma mnie przy &amp;#380;yciu buchta zajebistych wspomnie&amp;#324; 
dla mnie dla ciebie, o tobie i o mnie 
jak pochodnie mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; rozgrzewa me serce 
takich wspomnie&amp;#324; wi&amp;#281;cej wiem dobrze nie wykr&amp;#281;c&amp;#281; 
do Boga sk&amp;#322;adam r&amp;#281;ce mo&amp;#380;e on mi pomo&amp;#380;e 
jako&amp;#347; przetrwa&amp;#263; w tym horrorze by mi by&amp;#322;o lepiej bo dlaczego ma by&amp;#263; gorzej 
skoro ty czujesz ch&amp;#322;&amp;oacute;d skarbie ja sprawie by moje &amp;#380;ycie by&amp;#322;o s&amp;#322;odkie jak mi&amp;oacute;d 
abym potrafi&amp;#322; si&amp;#281; &amp;#347;mia&amp;#263; jeszcze kogo&amp;#347; pokocha&amp;#263; 
od narodzin staczam walk&amp;#281; i nie mog&amp;#281; si&amp;#281; wycofa&amp;#263; 
jestem twardy w chuj za&amp;#380;arty nigdy nie opuszczam gardy
dzisiaj ja rozdaje karty zrozumiesz ile by&amp;#322;em warty 
mo&amp;#380;e kiedy&amp;#347; dotrze &amp;#380;e jeszcze by&amp;#322;o o co walczy&amp;#263; 
nie wiem czy ci&amp;#281; kocham bo z&amp;#322;e chwile zas&amp;#322;oni&amp;#322;y moja mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; 
jeste&amp;#347; ju&amp;#380; mi oboj&amp;#281;tna je&amp;#347;li chodzi ci o &amp;#347;cis&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;.
Kl&amp;#281;ka&amp;#322;em, prosi&amp;#322;em, namawia&amp;#322;em i p&amp;#322;aka&amp;#322;em ale do&amp;#347;&amp;#263; 
ja u&amp;#322;o&amp;#380;&amp;#281; swoje &amp;#380;ycie mam 20-scia lat zajebisty talent a w nim si&amp;#322;&amp;#281; 
i to jest udowodnione lecz przez ciebie zabronione, 
sko&amp;#324;cz z tym Hip-Hopem masz dom rodzin&amp;#281;, zon&amp;#281; 
p&amp;#322;yty wyjebane wszystkie projekty spalone 
w domu cichy freestyle tak &amp;#380;eby&amp;#347; nie s&amp;#322;ysza&amp;#322;a chwila samotno&amp;#347;ci 
i zn&amp;oacute;w napierdalam ha&amp;#322;as przytul si&amp;#281; ostatni raz 
i spadaj pyta&amp;#324; nie zadawaj chcia&amp;#322;a&amp;#347; to znikn&amp;#261;&amp;#322;em tak mi dobrze 
nie chce z tob&amp;#261; by&amp;#263; ja ju&amp;#380; ci&amp;#281; nie kocham 
wbij to se do g&amp;#322;owy niech to ju&amp;#380; do ciebie dotrze....
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