
Haju, Film 
Złap mnie pod ramie
Ziemie wywracam
Trzymasz mocno choć stoi w miejscu
Bo ufasz słowom które wypowiadam
Kierujesz sobą bez kompleksów 
Wiem ze postawisz wszystko na nas
Na plan który nagram nam na zawsze
Bo tak naprawdę tylko gwiazda w ciemno zagra
W ciemnym kadrze
Światła na nas kiedy świat gaśnie
Tu prawda pada nawet po klapsie
Kiedy na językach dwuznacznie
Mamy tylko siebie bez słów
Nawet bez tchu prawie biegnę 
I rzucam się w pogoń za szczęściem
Szukam cię
Ładne i grzeczne słowa to bezsens
Szukam wściekle ? rozkurwiasz mnie
Potem składasz szybko jak klatki z filmu
Kiedy walczę obok jak Szpilka w ringu
Czuje to wyraźnie i bez wysiłku
Czystą magię, tych czystych chwil tu
Tłumaczę to: żeby śnić naprawdę nie potrzebna noc
Żeby płynąć prosto nie potrzeba prąd
Aby żyć musze pisać sceny do tego filmu z nią
Piszę to kiedy wiem ze tylko my widzimy film sami
I myślę o tym ile chwil mi uciekło między słowami
Biorę wdech i patrzę na ciebie
Palę grass patrzę na ciebie
I właśnie mam nowy pomysł na scenę
Łapie kadr na zawsze dla siebie

Teraz poddaj mi rękę
Lecimy wysoko
Jak nigdy wcześniej, nigdy dotąd
Płynie w arteriach ognisty potok
Euforia, toniemy ? słowotok
Trajektoria lotu przez Hollywood
Wolna od roli, tu nie grasz
Gonimy tu wciąż klatki szczęścia
Wolimy czuć to naraz, to nie serial
W częściach stoję
Złóż moje ego bez albo
Nasza stołówka na pewno
Wybiega poza modę pazerną
Wyimaginowany splendor
Brzydzę się tym, to jest tragikomedią
Uwalniam bucha na zewnątrz
I czuję to ciepło od reflektorów
Kiedy kręcisz mnie tu w naszym domu
Jest już wieczór my mamy podwód
By nie gasić świateł i patrzyć znowu
Tylko na siebie
Pragnienie poczuć
Rozum porzucić jak ciuchy wokół
Tańczysz na wietrze jak dym i popiół
To za każdym razem będzie film roku
Kiedy mamy władze blisko tu do monolitu nam
Widzisz błysk w oku mam
No bo wiem, ze film widzimy dziś tylko sami
I myślę o tym ile chwil mi uciekło między słowami
Biorę wdech i patrzę na ciebie
Palę grass patrzę na ciebie
I właśnie mam nowy pomysł na scenę
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