
HELLFIELD X BANDURA, 24 godziny (feat. MERGHANI)
chcę cię tu brać na stole
24 h biorę hotel
na nogach nie chodzę
mnie noszą emocje

zawsze cie mała obronie
co mówią o nas to olej
zniszczeni życiem jak Cobain
idziemy po swoje

idziemy po swoje
nic nas nie zrani, to ślepe naboje
o nic sie nie boje
ludzi znikają, ja nadal tu stoję
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na nogach nie chodzę
mnie noszą emocje
zawsze cię mała obronie
co mówią o nas to olej
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idziemy po swoje
nic nas nie zrani, to ślepe naboje
o nic sie nie boje
ludzi znikają, ja nadal tu stoję
i widze to w tobie
to chemia, emocje
i wiem ze oboje
co by sie nie działo
splątani jak dłonie
znasz dobrze moje ambicje
jeszcze zdążymy być …
zmysłu przy tobie postradam
gdy jesteś naga
bo takie mam wizje

taka sama
a inna niż wszystkie
unikalna
w sercu nosi bliznę

komedia nie dramat
ty moja Lil baby, jak anna
dziś niech poniesie nas fala
wszystko uwieczni aparat
nie możesz sie już oddalać
bo chcę czuć cię
nie możesz sie już oddalać
bo chcę tu cie

nie chce byś płakała więcej
nie pęknie tobie już serce
ja zadbam o ciebie
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idziemy po swoje

chcę się przy tobie budzić kochanie
cały od czerwonej szminki skarbie
pić drogi drinki
co dzień walentynki
siedzimy razem na wyspie przy palmie
chcę leżeć z tobą w wannie
niech biją nam as teraz wszyscy pianę
znam cię już prawie dekadę
ja znam cię już prawie dekadę

moi ludzi już nie maja ale
miałem rzucić a ciągle palę
nic nie obchodzą cie ich gorzkie żale
podaj kocie zapalare
chronić ten ścisk
słychać tylko pisk
iphon skrr skrr
te wszytki problemy nie dla nas
dawano zrzuciłem już balast
ze man ona to jak … i Kamora
piękna jak rafa koralowa
spełniamy marzenia, ja i ona!

pod osłoną nocy
wpadamy w kłopoty
do szczęścia potrzebuje tylko twój czuły dotyk
pod osłoną nocy
wpadamy na siebie
tylko przy tobie czuje sie jak w niebie

chcę cię tu brać na stole
24 h biorę hotel
na nogach nie chodzę
mnie noszą emocje

zawsze cie mała obronie
co mówią o nas to olej
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