
florek x oski x dzakob x giu x piluś, Buzi (remix)
[REF.:]

Mam pistolet dwa naboje ale gdzie wystrzelić mam
Ja mam zbroje ty masz zbroje może mamy nowy plan
Chce cię kochać bardzo mocno ty mi dajesz lepszy start
Może jutra tu nie będzie ważne że ja Ciebie mam

Mamy wzloty i upadki także buzi buzi daj
Kiedy stanie Ci się krzywda to ja pozabijam świat
Masz niebieskie oczy ja niebieskie chodź do góry gwiazd
Kiedy niebo będzie szare to ja mam paletę barw

[ZWROTKA 1]

Ty mi dajesz szczęście mała proszę przestań się już bać
Uzależniasz mnie tak bardzo bez Ciebie dotykam dna
Kiedy burza się pojawi zaraz słońce wyjdzie nam
Wsiadaj mała w helikopter polecimy gdzieś na bal
To będzie nasz pierwszy taniec nie ostatni witaj nas
Słowa bolą ale trudno bez szczerości nie ma nas 
Ale kocham cię i nienawidzę to w środku poezja w nas
Dalej nie gram w pierwszej lidze ale z tobą ruszam w dal

[REF.:]

Mam pistolet dwa naboje ale gdzie wystrzelić mam
Ja mam zbroje ty masz zbroje może mamy nowy plan
Chce cię kochać bardzo mocno ty mi dajesz lepszy start
Może jutra tu nie będzie ważne że ja Ciebie mam
Mamy wzloty i upadki także buzi buzi daj
Kiedy stanie Ci się krzywda to ja pozabijam świat
Masz niebieskie oczy ja niebieskie chodź do góry gwiazd
Kiedy niebo będzie szare to ja mam paletę barw

[ZWROTKA 2]

Gdyby jutra miało nie być powiedz jak mam przeżyć to
Sam też nie chce być na świecie proszę mała skumaj to
Całe życie też myślałem byś dostała to co chcesz
Chodź obalmy wszystkie mity chce tylko całować cię
Wszyscy w głowie mają kwit myślę czasem czemu świat jest zły
Bo demony których nie chce dają znak przez mig
Gdy go kolorujesz cieniem na polikach są też łzy
Ta poezja mnie otwiera lubię pisać o tym że
Wyobraźnia mnie rozbiera że czasami wstydzę się
Po prostu mnie doceniaj i pocieszaj tak jak chcesz
Ja za te czyny oddam moje serce
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[ZWROTKA 3]

Wyszłaś z domu wieczorem ubrana w różowy top
Zawsze pięknie wyglądałaś i przykuwałaś mój wzrok



Zatańcz ze mną, w klubie neonów blask
Ale uciekniemy w ciemność tylko przyjdzie na to czas
Gdy pada deszcz daje ci umbrelle
Nie patrzysz na to, że jestem raperem
Będziemy się kochać przez całą niedziele
Bo się tobą nie podzielę
Będę dawał kwiaty ci będziemy razem pić
Bo mamy szczęśliwe dni i nam nie zabierze nikt
Jesteś śliczna no make up, jesteś moja pamiętaj
Buzi buzi mua, buzi buzi mua, buzi buzi mua
Mam pistolet
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[ZWROTKA 4]

Chciałbym dać tą miłość której nigdy nie miałaś wśród tamtych
(Ja żyję tylko po to żeby z tobą tańczyć)
Relacje takie kruche niszczę w parę chwil
Teraz się nie przejmuje bo liczysz się tylko ty
W parku za rękę chodziliśmy razem
Pierwsza miłość i pizza za garażem
Byłaś tak piękna i słodka zarazem
Na półce twe zdjęcia, tabletki i kastet
Znowu się upiłem nie chce dłużej żyć
Dlaczego życie znowu nie pozwala śnić?
Odczytuje wiadomości złudne szczęście się pojawia
Jesteś taka śliczna czy to jest już koniec świata?
W ręce broń czy ty masz mnie za wariata? Wystrzelę ją sobie w skroń
(Zapominam już o stratach)
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[ZWROTKA 5]

Dopłyniemy kiedyś do portu
Dla ciebie kochanie zbuduję dom
Dla ciebie się zmienię na lepsze
Zarobię miliony i dam tobie schron
Ufaj mi, jestem światłem na twej drodze
Kochaj mnie, w każdy dzień chcę być przy tobie
Dla ciebie ogarniam swe życie na nowo
Choć na karku 22
Maluję muzyką obrazy
Zostawiam po sobie wersami ten ślad



Kochaj mnie przytul mnie tylko ze mną bądź
To nasz czas to mój głos chodź daleko stąd
Obronię ciebie więc nie stanie ci się nigdy krzywda
Za ciebie zginę jeśli któreś życie miałbym wybrać
Tylko z tobą jestem w stanie swoje życie wygrać
Liczy się nasza podróż miłość uskrzydla!
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