
El Habe, Obok Ciebie
Chocia&amp;#380; jeste&amp;#347; mojej wyobra&amp;#378;ni wytworem,
Raczej marzeniem nie horrorem, jak z matematycznym wzorem,
Schematycznie i w por&amp;#281;, widz&amp;#281; Ci&amp;#281;, dzie&amp;#324; w dzie&amp;#324;,
Ale dlaczego nigdy nie spotkali&amp;#347;my si&amp;#281;,
To g&amp;#322;upie wiem, ale sen wy&amp;#347;wietla retrospekcj&amp;#281; zdarze&amp;#324;,
Jak na filmowej ta&amp;#347;mie, na jawie obok mnie jeste&amp;#347;
Podaj mi d&amp;#322;o&amp;#324;, 
Schowam Ci&amp;#281; przed deszczem, uczucie to nasza bro&amp;#324;,
Tam nie si&amp;#281;ga wzrok, bezpiecznie, pi&amp;#281;knie, &amp;#322;adnie,
Gdzie b&amp;#281;dziemy tylko my i bez &amp;#380;adnych wyja&amp;#347;nie&amp;#324;,
Tylko my to ja i ty, i nic, z dala od rzeczywisto&amp;#347;ci tu spe&amp;#322;niaj&amp;#261; si&amp;#281; sny,
Uwierz -&amp;#346;wiat jest dla nas wiem to, dwie po&amp;#322;&amp;oacute;wki jedno, tworz&amp;#261; i uczucie nie pozwoli im ju&amp;#380; zwi&amp;#281;dn&amp;#261;&amp;#263;
Pi&amp;#281;kno widz&amp;#281; co dzie&amp;#324; spogl&amp;#261;daj&amp;#261;c w Twoje oczy wiesz to, 
I od kiedy jeste&amp;#347; przy mnie jest mi lepiej, du&amp;#380;o cz&amp;#281;&amp;#347;ciej, 
W sercu miejsce masz, a to czysty przypadek &amp;#380;e &amp;#380;ycie skrzy&amp;#380;owa&amp;#322;o nas,
Gdy m&amp;oacute;wisz czu&amp;#322;e s&amp;#322;owa, to jest to i Kocham, t&amp;#281;sknie pragn&amp;#281; zn&amp;oacute;w Ci&amp;#281; spotka&amp;#263; Toma,
U nas mowa, przechodzi w czyn, nie istnieje &amp;#347;wiat jeste&amp;#347;my ja i Ty, to jest mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;,
Cho&amp;#263; to tylko sny
Wiem nie odpowiesz na ten list to napisze,
Bo to Ciebie szuka&amp;#322;em przez ca&amp;#322;e to jebane &amp;#380;ycie,
Nie wiem jak masz na imi&amp;#281;, nie znam Twojego adresu,
Ale wiem ,&amp;#380;e drugi dom znalaz&amp;#322;a&amp;#347; w moim sercu,
Cho&amp;#263; Ci&amp;#281; nie znam nigdy w &amp;#380;yciu nie widzia&amp;#322;em,
To na Ciebie zawsze b&amp;#281;d&amp;#281; czeka&amp;#322;, czekam i czeka&amp;#322;em,
Bo mam wiar&amp;#281;, jak ba&amp;#324;ka mydlana nie pry&amp;#347;niesz,
Wiem &amp;#380;e liczysz gwiazdy wtedy gdy ja licz&amp;#281;
Chocia&amp;#380; ja i Ty to s&amp;#261; tylko sny ale kiedy&amp;#347; odnajd&amp;#281; Ci&amp;#281;,
Gdy ju&amp;#380; b&amp;#281;dziesz blisko obok mnie ju&amp;#380; o krok nie, nie odst&amp;#261;pi&amp;#281; dzi&amp;#347; to wiem
Ju&amp;#380; nied&amp;#322;ugo odnajd&amp;#281; Ci&amp;#281;, porw&amp;#281; na inny l&amp;#261;d, podasz d&amp;#322;o&amp;#324; i zapomnisz si&amp;#281;,
Dam Ci to czego mi nikt nigdy nie da&amp;#322; sam nie mia&amp;#322;em nigdy nie b&amp;#281;d&amp;#281; ju&amp;#380; mie&amp;#263;
Na mie&amp;#347;cie by&amp;#322; festyn, ujrza&amp;#322;em Ci&amp;#281;, ju&amp;#380; wiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e m&amp;oacute;j sen w&amp;#322;a&amp;#347;nie dzisiaj si&amp;#281; spe&amp;#322;ni&amp;#322;,
Twoje oczy m&amp;oacute;wi&amp;#261; mi, &amp;#380;e moim szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem b&amp;#281;dziesz w&amp;#322;a&amp;#347;nie Ty,
O chocia&amp;#380; odnale&amp;#378;&amp;#263; si&amp;#281; by&amp;#322;o ci&amp;#281;&amp;#380;ko,
To Tw&amp;oacute;j ciep&amp;#322;y dotyk wynagrodzi&amp;#322; ka&amp;#380;d&amp;#261; chwil&amp;#281; kiepsk&amp;#261;,
Przymknij oczy prosz&amp;#281;,
Tylko jeden krok i otw&amp;oacute;rz, to wszystko dla Ciebie robi&amp;#281;,
Tak bezsilni, cho&amp;#263; tak inni, dwie odwrotnie dzia&amp;#322;aj&amp;#261;ce si&amp;#322;y nas po&amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322;y,
To my&amp;#347;l&amp;#281;, ufasz mi ja daj&amp;#281; Ci t&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;,
Uczucie w ka&amp;#380;dej postaci ja i Ty ta wi&amp;#281;&amp;#378; jest si&amp;#322;&amp;#261;
To ma moc, kiedy noc wtedy wiesz ,&amp;#380;e
Czas i miejsce, drug&amp;#261; po&amp;#322;ow&amp;#281; odnalaz&amp;#322;o serce,
Pragn&amp;#281; sp&amp;#281;dzi&amp;#263; z Tob&amp;#261; swoj&amp;#261; przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;,
Ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324;, dobry i gorszy dzieli&amp;#263; si&amp;#281; ka&amp;#380;d&amp;#261; chwil&amp;#261;,
Po&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; d&amp;#322;onie na me d&amp;#322;onie, po&amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380; si&amp;#281; ko&amp;#322;o mnie, wygodnie, zdejmij spodnie
Ty wiesz &amp;#380;e ja bardzo kocham Ci&amp;#281;,
Mimo &amp;#380;e r&amp;oacute;&amp;#380;nimy si&amp;#281; od siebie jak noc i dzie&amp;#324;,
To wiem, &amp;#380;e sen ten, przyni&amp;oacute;s&amp;#322; nam lek,
Na chore serca, mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; w nowym stanie skupienia,
A w wersach odda&amp;#263; mog&amp;#281; tylko fragment z &amp;#380;ycia kliszy,
A te przerwy w kadrach s&amp;#261; chwilami ciszy, kiedy jedno milczy,
Drugie je rozumie, kiedy jedno p&amp;#322;acze drugie czuje smutek,
Gdzie jest przyczyna tam skutek, dla mnie Ty jeste&amp;#347; powodem,
&amp;#346;wiat&amp;#322;em w brudnym tunelu met&amp;#261; na &amp;#380;yciowej szosie,
Drogowskazem na drodze ku mi&amp;#322;o&amp;#347;ci ku szcz&amp;#281;&amp;#347;ciu,
Na drodze na kt&amp;oacute;rej mog&amp;#281; przebiec milion kilometr&amp;oacute;w,
Nawet si&amp;#281; nie zm&amp;#281;cz&amp;#281; jeste&amp;#347; moim powerejdem,
Moim powietrzem ciesz&amp;#281; si&amp;#281; &amp;#380;e w ko&amp;#324;cu Ci&amp;#281; znalaz&amp;#322;em,
Chocia&amp;#380; mia&amp;#322;em nieraz chwile mi&amp;#281;dzy m&amp;#322;otem a kowad&amp;#322;em,
I tysi&amp;#261;ce pyta&amp;#324;, na kt&amp;oacute;re dzisiaj znam odpowied&amp;#378;,
Kt&amp;oacute;r&amp;#261; Twoje imi&amp;#281;, co rozwia&amp;#322;o w&amp;#261;tpliwo&amp;#347;ci moje,
B&amp;#281;d&amp;#261;c sam swoim wrogiem, w &amp;#380;yciu szuka&amp;#322;em zadymy,
W&amp;#347;ciek&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; przelej&amp;#281; na kartk&amp;#281; na Twe usta pozytywy.
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