
Dj Decibel Presents Peter, T
[tekst po angielsku x2]
Zawali&amp;#322;o si&amp;#281; wszystko, to ostatnie spotkanie,
ostatnie pi&amp;#281;&amp;#263; minut dla mnie.
Trzasn&amp;#281;&amp;#322;a&amp;#347; drzwiami, tak zosta&amp;#322;em w pokoju,
w kt&amp;oacute;rym poczu&amp;#322;em si&amp;#281; jak ostatni frajer.
Sko&amp;#324;czony dupek na w&amp;#322;asne &amp;#380;&amp;#261;danie,
odebra&amp;#322;em zap&amp;#322;at&amp;#281; za to, co spieprzy&amp;#322;em,
a teraz zamiast Ciebie pustka wp&amp;#281;dza mnie w mogi&amp;#322;&amp;#281;.
Co zrobi&amp;#322;em wiem dobrze, wiem doskonale i przepraszam.
Chcia&amp;#322;bym to naprawi&amp;#263;, cofn&amp;#261;&amp;#263;, zniszczy&amp;#263; i wymaza&amp;#263;.
Gdyby by&amp;#322;a szansa, ostatni raz spr&amp;oacute;bowa&amp;#263;.
Zabi&amp;#322;bym dla Ciebie, nie potrafi&amp;#281; si&amp;#281; odkocha&amp;#263;,
zapomnie&amp;#263; o tym, co mnie poch&amp;#322;on&amp;#281;&amp;#322;o.
Te cztery &amp;#347;ciany by&amp;#322;y dawniej rajem, teraz s&amp;#261; cel&amp;#261;.
Skazany na samotno&amp;#347;&amp;#263; siedz&amp;#281; w nosem wbitym w ziemi&amp;#281;,
pojawiasz si&amp;#281; za oknem, by przypomnie&amp;#263; co zrobi&amp;#322;em.
Rozp&amp;#322;ywasz si&amp;#281; w momencie, gdy chc&amp;#281; podej&amp;#347;&amp;#263; i Ci&amp;#281; poczu&amp;#263;,
dotkni&amp;#281;ciem Twojej d&amp;#322;oni obraz znika z moich oczu.
[tekst po angielsku x2]
W &amp;#347;rodku nocy przychodzisz, we &amp;#347;nie budzisz mnie.
Siadam zn&amp;oacute;w przy stole, przelewam sen na tekst.
Pod os&amp;#322;on&amp;#261; nocy, w obj&amp;#281;ciach &amp;#347;witu ko&amp;#324;cz&amp;#281;,
spogl&amp;#261;dam z nadziej&amp;#261; - zero na odbiorczej.
Nieprzespana noc razem z kartk&amp;#261; papieru,
w mojej g&amp;#322;owie przej&amp;#281;&amp;#322;a&amp;#347; kontrol&amp;#281; ca&amp;#322;ego systemu.
Przesi&amp;#261;kni&amp;#281;ty Tob&amp;#261; nie mog&amp;#281; si&amp;#281; uwolni&amp;#263;,
od my&amp;#347;li, kt&amp;oacute;ra jest dla mnie jak narz&amp;#281;dzie zbrodni.
Wci&amp;#261;&amp;#380; niespokojny, coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej si&amp;#281; uginam,
czekam na Tw&amp;oacute;j powr&amp;oacute;t, bo jedynie to mnie trzyma.
Wci&amp;#261;&amp;#380; marz&amp;#281;, &amp;#380;e jeszcze kiedy&amp;#347; staniesz obok,
chwycisz mnie za r&amp;#281;k&amp;#281; i zburzymy t&amp;#261; samotno&amp;#347;&amp;#263;.
Chc&amp;#281; wierzy&amp;#263; w Nas, &amp;#380;e to jeszcze nie sko&amp;#324;czone,
&amp;#380;e Ty i Ja to jedno&amp;#347;&amp;#263;, czas nie zmieni&amp;#322; tego w og&amp;oacute;le.
Teraz czy p&amp;oacute;&amp;#378;niej, jutro nawet jeszcze d&amp;#322;u&amp;#380;ej,
bo tylko dzi&amp;#281;ki Tobie przejd&amp;#281; ka&amp;#380;d&amp;#261; pr&amp;oacute;b&amp;#281;.
[tekst po angielsku x2]
Telefon milczy, nie odbierasz.
Wiem, chcesz zapomnie&amp;#263; o chwili,
w kt&amp;oacute;rej mnie ujrza&amp;#322;a&amp;#347;, da&amp;#322;a&amp;#347; uczuciom si&amp;#281; ponie&amp;#347;&amp;#263;.
Zawirowa&amp;#322; &amp;#347;wiat, odmieni&amp;#322;a&amp;#347; mnie zupe&amp;#322;nie.
Pokaza&amp;#322;a&amp;#347; tory, wsp&amp;oacute;ln&amp;#261; drog&amp;#281;, nie przez ciernie.
Baz Ciebie maszerowa&amp;#322;em przez najgorsze,
pojawi&amp;#322;a&amp;#347; si&amp;#281; i nabra&amp;#322;em rozp&amp;#281;d.
Pozna&amp;#322;em co to mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, nauczy&amp;#322;a&amp;#347; mnie kocha&amp;#263;.
Ca&amp;#322;kiem inne spojrzenie na ka&amp;#380;d&amp;#261; rzecz z osobna.
A teraz rozerwany, odepchni&amp;#281;ty sam umieram,
powoli i bole&amp;#347;nie kilka sekund i mnie nie ma.
Jak tylko to zrozumie&amp;#263; i przekaza&amp;#263; w s&amp;#322;owach,
jak bardzo potrzebuj&amp;#281; Ciebie, bym m&amp;oacute;g&amp;#322; to rozwi&amp;#261;za&amp;#263;.
Na kraw&amp;#281;dzi za&amp;#322;amania, ten ostatni krok.
Przed nim Twoja twarz i kamienny wzrok, wraca szok,
serce bije coraz mocniej.
S&amp;#322;ysz&amp;#281; gdzie&amp;#347; Tw&amp;oacute;j g&amp;#322;os w oddali, nie kocham Ci&amp;#281; jak mog&amp;#322;e&amp;#347;.
[tekst po angielsku x2]
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