
Chris Vane, Nie wiem
INTRO:

Oni tylko chcieli od nas słowa
Oni tylko chcieli abyś spadł
chcieli to umieścić w naszych głowach
chcieli byś zapomniał, co żeś wart

I.

Mam zmęczone oczy i ledwo już widzę
Ty masz tak samo. 
Znowu mi ciężko by zacząć życie
codziennie rano !
znów nie ma sensu, znów go nie widzę
zrobi się samo...
ciągle to samo, błądzę po świecie
PRZEPRASZAM MAMO ! 
znowu dopada mnie smutek, znowu zwątpienie
znów nie widzę drogi
znów staje w miejscu ale jak ruszę 
#słoniowekroki
i powiedz mi mamo, no powiedz mi mamo 
ile mam kroków do Ciebie ?
powiedz mi mamo i pomóż mi mamo,
czemu znów patrzę za siebie ? 
Nie wiem ! 

REF: 
Czemu znów patrzę za siebie ?  (Nie wiem !)

II

Demony w mej głowie wciąż krzyczą i krzyczą
jeden przez drugiego chcą, zepchnąć mnie w przepaść
a mi wszystko jedno czy spadnę czy wzlecę
i tak wszyscy zginą a grunt to się nie bać...
opowiem Ci kiedyś historie tak piękną i smutną
tak szczerą i krótką, 
o uśmiechu doprawianym wódką
słonymi łzami i pustką bo ŚWIAT TO OSZUSTWO ! 
świat to oszustwo, a demony ciągle tu patrzą przez lustro
unikaj luster, nie wierzę w gusła i nie wierzę w bóstwa...

Gdy odmawiałem pacierz by ratować jego życie 
to w tym całym miłosierdziu to dla nas zabrakło Boga
pracujesz przez życie aby w nagrodę po śmierci
móc za wszystkie te zasługi spać jak suka w czyichś nogach
nie wiem gdzie to wszystko zmierza i jak się poplączą wątki
ludzi dziele na kłamliwych, tępych i wyjątki
NIE WIEM ! 
I nikt inny też nie wie...
Nie wiem co nas czeka, czemu patrzę za siebie ?

REF: 
Czemu znów patrzę za siebie ?  (Nie wiem !)

OUTRO:

Oni tylko chcieli od nas słowa
Oni tylko chcieli abyś spadł
chcieli to umieścić w naszych głowach
chcieli byś zapomniał, co żeś wart
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