
Gromee, Powiedz mi (kto w tych oczach mieszka) feat. Ania Dabrowska & Abradab
zanim ci uwierzę jeszcze raz
poukładam z twoich słów mój cały świat
zgubię się pytając gdzie jest strach
za mało wiem, prawie nic
kto w twych oczach mieszka? - powiedz mi

[Abradab:]
patrzysz na mnie niemiło
jak by to co już było 
było już nie dla mnie
ale jeśli masz kochać
no to kochaj mnie teraz 
bo to teraz jest ważne
jeśli liczy się miłość
to nie liczmy na ilość
dam ci ile zapragniesz
a jak masz coś dla mnie
przecież znasz mnie
wtedy będę brał zachłannie
nie podniesiesz oczu
tak abym nie poczuł
kiedy każdy ruch mój śledzisz
siedzisz prosto 
i we własny kosmos
nieobecna duchem lecisz
mówię: po co?
Sam nie wiesz o co 
A ty jakieś słowo cedzisz
Między nami są rzeczy
Rzeczy

zanim ci uwierzę jeszcze raz
poukładam z twoich słów mój cały świat
zgubię się pytając gdzie jest strach
za mało wiem, prawie nic
kto w twych oczach mieszka? - powiedz mi
powiedz mi, uuu
powiedz mi, powiedz mi, uu

znów pozwalam sobie 
rozum śpi
będzie dobrze, cichy szept
gdzieś daleko ucieknijmy dziś
strumień miast,  bez celu tak
Już nie chce wydeptanych dróg
Zmęczonych słów
Uprzejmych kłamstw
Prawdy pół
Dotykiem twym chce upić się
Znów wierzyć ze to wszystko może trwać
Ze to nie minie nam
kto w tych oczach mieszka?
powiedz , powiedz mi
nim ucieknę ci 

[Abradab:]
Kto tam mieszka, już nie wiem
Orzeł, reszka, to nie sposób na ciebie
ja płacę za siebie, też na kredyt nie bierz
Na wspólnym rachunku, czy jest debet
Co będzie z nami
Nie jestem pewien
Zarośnie chaszczami prywatny eden
Gdy wspomnieniami żyjemy jak chlebem



Bezcenny ten smak dla naszych podniebień

zanim ci uwierzę jeszcze raz
poukładam z twoich słów mój cały świat
zgubię się pytając gdzie jest strach
za mało wiem, prawie nic
kto w twych oczach mieszka? - powiedz mi

--
Piosenka "Powiedz mi" została usunięta z listy uczestników koncertu Premiery podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Na oficjalnej stronie festiwalu pojawił się krótki komunikat:

"W związku z naruszeniem regulaminu przez wykonawcę Gromee ft. Dabrowska ft. Abradab Rada Artystyczna 57. KFPP Opole 2020 podjęła decyzję o usunięciu wykonawcy z konkursu i dopuszczeniu do udziału w nim pierwszej osoby z listy rezerwowej".

Serwis eurowizja.org podaje, że przyczyną zmiany może być fakt, że w kwietniu 2019 r. Gromee opublikował anglojęzyczną wersję piosenki "Powiedz mi" - "Love Me Now" z udziałem WurlD i Devvona Terrella.
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