
Dka, Tylko Ty
Gdy wszystko traci sens ty tu jesteś by to zmienić,
masz w sobie coś, że potrafię znów uwierzyć,
pobudzasz me emocje, kochasz coraz mocniej,
znasz mnie tak dobrze, czego spodziewać po mnie się,

będziesz wszystkim kiedy stracę całą resztę,
zostaniesz tylko ty w moim pustym świecie,
kiedy ta historia moje życie zmiecie,
zatroszczysz się o to by dać ludziom moje serce,

tylko ty będziesz znała kim naprawdę byłem,
tylko ty będziesz wiedzieć, czym naprawdę żyłem,
że nie bylem święty, łapałem każdą chwilę,
nawet wtedy gdy wiedziałem, że zostanę tylko pyłem,

tylko ty wiesz, jakie w głowie, krążą fobie mi,
tylko ty wiesz ile siły w każdym moim tekście tkwi,
tylko ty wiesz ile pozostało dni,
tylko ty wiesz, tylko ty.

Zawsze będziesz obok, ty zawsze będziesz sobą,
cokolwiek nam nie zrobią, nie ważne co zabiorą,
zawsze będziesz moją, nadzieją i ostoją
zawsze będziesz obok, w każdy dzień i co noc

Ile razem tego wszystkiego przeżyliśmy,
ile wojen, ile kłótni, ile dobrych, ile czarnych myśli,
serce mówi weź się wysil kiedy wszystko wisi,
na tym cienkim włosku, co by było gdybyśmy,

nie ufali, tylko byli zadufani w sobie,
jakby wtedy brzmiała w uszach ta opowieść,
zamiast delikatnych słów, miałbym tylko betonowe,
twarde, z wyrzutem od tych moich niepowodzeń,

z wiekiem wszystko zwalnia nawet dzika pogoń,
ważne by zatrzymać to uczucie, które łączy serce z głową,
nie ma sensu walczyć z chemią, z sobą i biologią,
myślę o tym sam zanim inni mi to uzmysłowią,

idę prosto, kocham prosto, jestem prosty człowiek,
ze skomplikowaną duszą śląską,
żyje mocno, stąpam mocno, kocham mocno,
i jak kocham to już kocham dożywotnio,

Zawsze będziesz obok, ty zawsze będziesz sobą,
cokolwiek nam nie zrobią, nie ważne co zabiorą.

zawsze będziesz moją, nadzieją i ostoją
zawsze będziesz obok, w każdy dzień i co noc
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