
Honey feat. Krzanu, Po nocy przyjdzie dzie
1. Ciągle ulatniasz się jak dym z komina
ciągle uciekasz przede mną ponoć moja wina
ja ciągle czekam jak Atlas ze łzami
przez ciebie wykiwany Herkules przed wiekami
Istnieje we mnie jakaś głupia nadzieja
ponoć umiera ostatnia lecz ty już ją zabierasz
anioł mój czuwa patrze blokada przed tobą
ona tylko minie po walce z samym sobą
Nie walczę jestem czekam na ciebie
bujam w obłokach na Ikara skrzydłach w niebie
szukam Cię wśród mej własnej Itaki
szukam nie mogę cie mieć jestem taki
Pójdźmy razem. Nie nie wiem gdzie
mógłbym tak mówić do niechcianej śmierci wiesz
wiedząc że biała kosa nas nie rozdzieli
widzisz, pokazuję co mi się w oczach mieni
ref.:
Przynieś ukojenie moim zmysłom
Nie widzisz, że dla Ciebie robię wszystko
co było kiedyś wszystkim nagle prysło
ale jest nadzieja, to nie znikło
Chodź ze mną tylko ujrzę Twój cień
rozpal w moim sercu ten płomień
dzięki niemu po nocy przyjdzie dzień
zatracona w Tobie proszę ocal mnie
2. Twój obraz trzymam ciągle pod powiekami
lecz jestem bezwładna jak liść na wietrze
ciągle czekam na Ciebie w drzwiach ze łzami
a tam tylko zimne wita mnie powietrze
Tak wiele przecież łączy nas
Ty mówisz, nie to życie, nie ten czas
tak ciężko odejść po prostu tak
czuje, życie przestaje trwać
ciągle szukam Cię bo nie chcę w miejscu stać
tak ciężko odejść po prostu tak
ref.
-Mylisz pojęcia między mną a sługą
jestem jednym i drugim piszącym tą nutą
ja cie nie kocham ja jestem tobą
jesteś moim celem jesteś moją drogą
Ciągle uciekasz ciągle się chowasz
nie bój się mi nie chodzi żeby cie całować
dla ciebie jeden z wielu zwykły człowiek z ulicy
ulicy bez nadziei bez przyszłości z tobą chwil
Przeznaczenie widzę tylko w jednych oczach
oczach których wspomnienie uczyło mnie jak szlochać
oczach które ciągle mógłbym wzrokiem kochać
oczach uciekających nie dających mi cię dostać
Gonie za twoim uśmiechem gestami twarzy
Ty na mnie spoglądasz nie umiem o tym marzyć
czuję tylko jedno uczucie sam nie wiem
gdy myślę o tobie czy umarłem i jestem w niebie
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