
Kabu  Majk feat. DKA, Przez 
Przez &amp;#322;zy patrz&amp;#281; na ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat, na to co mnie otacza 
i nie wiem jak zmieni&amp;#263; mam to, &amp;#380;e jestem sam. x2 
Ref: Kilka chwil sp&amp;#281;dzonych sam 
Kilka nut po cichu gram 
Czasem &amp;#322;zy roz&amp;#347;wietl&amp;#261; &amp;#347;wiat, 
W kt&amp;oacute;rym nikt nie chce ci&amp;#281; zna&amp;#263;. x2 
1. Uderza hip-hopowy bit 
Po policzku mym sp&amp;#322;ywa s&amp;#322;ona &amp;#322;za 
Jak DKA i Kabu p&amp;#322;acz&amp;#281; i marz&amp;#281; ca&amp;#322;y czas 
Pomy&amp;#347;l nad sensem tych zda&amp;#324; 
Nie mo&amp;#380;esz si&amp;#281; ba&amp;#263;, bo ja &amp;#380;adnym s&amp;#322;owem 
Nie jestem w stanie przekaza&amp;#263; tego, co mam w g&amp;#322;owie 
Powiedz mi, dlaczego bajka chyba ju&amp;#380; si&amp;#281; ko&amp;#324;czy &amp;#322;zami 
Zalane moje oczy, smutno mi, smutno, smutno mi 
Pami&amp;#281;tasz tylko ja i ty, to si&amp;#281; liczy 
Ja widzia&amp;#322;em to w ten spos&amp;oacute;b, no c&amp;oacute;&amp;#380; 
Wybi&amp;#322;em si&amp;#281; od st&amp;oacute;p do g&amp;#322;&amp;oacute;w 
Nadziej&amp;#281; mam, &amp;#380;e zn&amp;oacute;w nadejd&amp;#261; te cudowne chwile 
Tyle, ile chcesz czeka&amp;#322; b&amp;#281;d&amp;#281;, AeM 
Zawsze i wsz&amp;#281;dzie &amp;#380;yciowym sensem 
Wielkie A ma&amp;#322;e E, wielkie M, ha 
Moim przeznaczeniem 
Ref: Kilka chwil sp&amp;#281;dzonych sam 
Kilka nut po cichu gram 
Czasem &amp;#322;zy roz&amp;#347;wietl&amp;#261; &amp;#347;wiat, 
W kt&amp;oacute;rym nikt nie chce ci&amp;#281; zna&amp;#263;. x2 
2. Czasem my&amp;#347;l&amp;#281;, chcia&amp;#322;bym wr&amp;oacute;ci&amp;#263; tam na kr&amp;oacute;tk&amp;#261; chwil&amp;#281; wiesz 
Dotkn&amp;#261;&amp;#263; przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci twarzy i ju&amp;#380; nie obudzi&amp;#263; si&amp;#281; 
Zanim nasta&amp;#322;y dni, w kt&amp;oacute;rych coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej t&amp;#281;skni&amp;#281; 
Cho&amp;#263; nigdy wi&amp;#281;cej nie ujrzysz co si&amp;#281; dzia&amp;#322;o we mnie 
Bo teraz ka&amp;#380;dy z nas patrzy ju&amp;#380; innym wzrokiem 
A kolejny raz niestety czas zrobi&amp;#322; co swoje 
O tym nie tylko pisze rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; niesie przekaz 
Na horyzoncie uczu&amp;#263; zn&amp;oacute;w nikt na mnie nie czeka 
Zegar wybija coraz to mocniejsze d&amp;#378;wi&amp;#281;ki 
Odliczaj&amp;#261;c bezbole&amp;#347;nie, prosz&amp;#281; r&amp;#281;k&amp;#261; nie dosi&amp;#281;gnij 
Bym m&amp;oacute;g&amp;#322; poma&amp;#322;u cieszy&amp;#263; si&amp;#281; z &amp;#380;ycia walor&amp;oacute;w 
Dodaj koloru mocno, &amp;#380;ebym si&amp;#281; nie m&amp;#281;czy&amp;#322; 
I nie my&amp;#347;l, &amp;#380;e tak &amp;#322;atwo jest by&amp;#263; samemu 
Uwierz kiedy w ciszy krople &amp;#322;ez wyznaczaj&amp;#261; ci kierunek, 
Drog&amp;#281; do tego punktu w jakim mia&amp;#322;a czeka&amp;#263; rado&amp;#347;&amp;#263; 
Ty nie dostrzegasz jednak tego, &amp;#380;e wci&amp;#261;&amp;#380; mi jej ma&amp;#322;o 
Ref: Kilka chwil sp&amp;#281;dzonych sam 
Kilka nut po cichu gram 
Czasem &amp;#322;zy roz&amp;#347;wietl&amp;#261; &amp;#347;wiat, 
W kt&amp;oacute;rym nikt nie chce ci&amp;#281; zna&amp;#263;. x2 
3. Senne marzenia, w g&amp;#322;owie mej wspomnienia 
Wsp&amp;oacute;lny dialog, wsp&amp;oacute;lne przemy&amp;#347;lenia, wsp&amp;oacute;lne plany 
Pytam czemu tak si&amp;#281; sta&amp;#322;o, &amp;#380;e dzi&amp;#347; jestem pogrzebany 
Odchodzi blask, widz&amp;#281; ciemno&amp;#347;&amp;#263;, nic ju&amp;#380; nie ma 
Tylko bitu trzask mnie pokrzepia lecz to wci&amp;#261;&amp;#380; za ma&amp;#322;o 
Wci&amp;#261;&amp;#380; za ma&amp;#322;o, w jedn&amp;#261; ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; sk&amp;#322;adam my&amp;#347;li 
Z twarzy znika u&amp;#347;miech, vivat u&amp;#347;miech optymisty 
Przez &amp;#322;zy mglisty &amp;#347;wiat widz&amp;#281;, czekam na s&amp;#322;oneczne dni 
Licz&amp;#281; na nie, nie oszukasz przeznaczenia 
By&amp;#322;o niebo, dzisiaj znowu ziemia mnie przyci&amp;#261;ga 
Dlaczego m&amp;oacute;wisz, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; mnie godna 
Pewnego dnia my&amp;#347;li twe niech znowu p&amp;#322;on&amp;#261; jak pochodnia 
Wielkie A, ma&amp;#322;e E, wielkie M, &amp;#380;ycia sens, ej 
Tak to wygl&amp;#261;da
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