
Fenomen, Lustro
O siemasz, cześć, nie widziałem cię dawnoCo tam u ciebie słychać? spotykasz się jeszcze z tą panną?Tyle już słyszałem, że już nie wiem, co jest prawdąSam zresztą wiesz, ludzie plotami się karmiąPracujesz gdzieś czy się uczysz?Czy robisz jakąś inną rzecz czy tylko wieczorami się włóczysz?I co z muzyką? bo coś ostatnio o was jest cichotylko mi nie mów, że ostatnia płyta jest ostatnią płytąRobicie coś w ogóle, czy już finito?Aha, rozumiem, to jak wyjdzie to od razu kupujęA u mnie, co? wiesz jak jest - szczęśliwym być próbujęNie za wiele się zmieniło, wszystko po staremu w sumieW sumie git, trzeba żyć jakoś, chyba sam rozumieszPrzybywa nam lat, tych lat nam nikt nie odejmujeCo poza tym? poza tym luz, tak pokrótceRealizuję marzenia, bo życie jest krótkieDobra, zawijam się, do zobaczenia wkrótceWkrótce, bo przecież jesteś odbiciem w mym lustrzeMyślę o tym jak to będzieKiedy będę tam gdzie ty będzieszPo drugiej stronie tego, co nie uniknioneNo witam chłopaku, jak tam u ciebie?Trochę czasu się nie widzieliśmyCo się pozmieniało, nie wiemSiadaj, mów, opowiadaj, ja posłuchamNic ciekawego, raz dobrze, raz mukaJak to tutaj zwykleHajsu mało, a człowiek żyć chceCo się zarobiło się wydałoJeszcze pożyczyło - znasz toCo u ciebie lepiej nawińU mnie zbiera zdziwo miastoHera wciąż zabiera, nie przebiera w środkachZnów kolejny odpadłA jak u mnie? rodzina wyjechała by zarobić [?]Ale nigdzie nie jest słodko, dają radęAle bez kokosów ot, coJa tu sam, choć mi mówią, że tu sam nie jestemBosko, melanżujesz? ćwiczysz jakiś sport? coś?Ty, ćwiczę, byłem parę razy, wiesz, na boksieAle picie mi łagodzi te godziny, wiesz, samotne nocneWtedy nie lubię być trzeźwy, bo nie mogę usnąćMyśląc o wszystkim bez przerwyŚwiat jest pustką, noc jest próżnią, która niszczyJak ogólnie? zdrowi wszyscy? całe szczęścieNo to dobrze, powiem ci, że za nimi tęsknięTak jak ja, tak mocno ty tęsknisz, bo jesteśmy jednymMoje odbicie w lustrze - pozdrawiam, bądź dzielnyWidzimy się wkrótce[x2]Myślę o tym jak to będzieKiedy będę tam gdzie ty będzieszPo drugiej stronie tego, co nie uniknione
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