
Chris Vane, Biegnę
EF :

Biegnę - doliną śmierci aby ta miała znaczenie
Zanim wrogie przeznaczenie zabierze nam co się da
Piekło nie istnieje a porażka jest złudzeniem
Chce tylko umrzeć na scenie o to toczy się ta gra

Przestawienie musi trwać ! - na to czekają !
Bezsensowny strach i płacz - nic tu nie dają
Gdy strzelają musisz stać - sam jestem stalą
Kule się mnie nie imają uh - Sylwester Stallone

Chce umrzeć będąc legendą i nie zadowala podium mnie
Czekam aż zwijając bankroll będzie pełno podrób mnie
Każda trafia w sedno, a was przeraża ta jedność, nie?
Wokół sojuszników pełno, masz tu 7 części mnie

Bo spadam w dół ciągle
Wołaj mi Severusa Snape'a żeby zdjął tą klątwę
Wszystko na jedną modłę
Czuje się podle, mam czaszkę w godle
I nie pytaj nigdy mnie co kangur trzyma w torbie

Bo w torbie jedynie mam mapę huncwotów
&quot;Felix Felicis&quot; - suko mam farta
Słuchaj jak magię robimy na taktach
Jebać tą żabę jesteśmy na kartach

7 kawałków
7 horcrux'ów
7 fragmentów duszy

7 emocji to cena promocji zanim sie udusisz

*BRIDGE*

- So, when the times come - boy must die ?
-Yes, he must die...
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Umarłem?
Co było pierwsze, feniks czy popiół ?
Co jest cenniejsze pieniądz czy spokój?
Koło nie ma początku
Lecz szukając odpowiedzi łatwo zagubić sie pośród wątków
Dlaczego zaklęcie uderzyło wstecznie ?
Dlaczego tak bardzo przyglądam się reszcie ?
Dlaczego mówię orzeł, gdy stawiają na reszkę ?
Dlaczego wyrzucam owoc w zamian połykając pestkę ?

Przełykając łezkę - bezkres
Co zaowocuje nowym tekstem - jestem



Jedynie gestem, tchnieniem, jedną chwilą
I tak jak wszystkie inne tak i moje chwile miną

Tą ostatnią kroplą która przepełniła czarę
Jestem - smutną myślą, która odbierze Ci wiarę
Tym przemilczanym słowem, które przeważyło szale
Powracającą karmą która przyniesie Ci karę

*Bridge*

-You have kept him alive so that he can die at the proper moment?
You've been rising him like a pig for slaughter...
- Don't tell me now that you grow to care for that boy...

REF:

Biegnę - doliną śmierci aby ta miała znaczenie
Zanim wrogie przeznaczenie zabierze nam co się da
Piekło nie istnieje a porażka jest złudzeniem
Chce tylko umrzeć na scenie o to toczy się ta gra

Przestawienie musi trwać ! - na to czekają !
Bezsensowny strach i płacz - nic tu nie dają
Gdy strzelają musisz stać - sam jestem stalą
Kule się mnie nie imają uh !
Przestawienie musi trwać ! - na to czekają !
Bezsensowny strach i płacz - nic tu nie dają
Gdy strzelają musisz stać - sam jestem stalą
Kule się mnie nie imają uh !

OUTRO :

- Lilly...after all this time ?
- Always....
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