
Kushin & Fillo, Gdy Jesteś Obok
[ FILLO ]

Dzisiaj jesteś przy mnie, kiedy płonie cały świat
Codziennie budzisz mnie listem, ile jestem dla Ciebie wart
Emocje budzą ze snu, dzięki Tobie bije serce
Bez Ciebie nie mógł bym tu, oddychać swym powietrzem

Daj mi siłę, przez tą chwilę, ja popłynę wprost do Ciebie
Dzięki Tobie wiem, że żyję, bo Ty jesteś ukojeniem
Ja zbyt często to robię, tego już za wiele
Bo mylę pojęcia uczucie z pragnieniem

Kiedy daję te wokale no to mogę tu płynąć, tak z Tobą po falach
Ja chciałbym dla Ciebie dobrze, żebyś nie była rozczarowana
Gdy jesteś obok mnie, czuje się dobrze, bo czuję tlen
Gdy Ty napędzasz mnie, to wiem, że mogę spędzać z Tobą każdy dzień

Dziś biorę pisak, to będzie prezent
Bo bez Ciebie nie wiem jak będzie tu
Dziękuję, że mogę zawsze liczyć na Ciebie
Ode Mnie na ścianie napis... I LOVE YOU!

[ HOOK ]

Gdy mam Ciebię, nic więcej mi nie trzeba
Chcę Cie przytulić i poczuć Twoje ciepło
Mogę Ci dać wszystko z całego serca
Unosimy się w chmury, Razem jest tak lekko

i w tym całe piękno...
Ciągle latamy, wolni jak ptaki
i Skarbie wiem jedno...
Że gdy siebie mamy, wszystko przetrwamy

[ KUSHIN ]

Tak ! Teraz już nie myślę o niczym innym
Tylko by już nie tracić z Tobą żadnej chwili
Gdy jesteś obok to w chuju mam ten cały świat
Ty jesteś moim światem i dziękuje Bogu że Cie ma

Przez nas głośno jest w całym bloku
Jak się dobieramy w rytm Hip-Hopu
Diamentowy Strzał z Metylonu
To dawka którą jesteś właśnie Kotku

Bo wkręciłaś mnie w siebie jak dobra nuta
Kocham Cie widzieć, Kocham Cie słuchać,
Kocham Twój dotyk jak się we mnie wtulasz
Odpływam daleko i jestem gdzieś daleko w chmurach

Mam głupie pomysły a Ty się ze mną wygłupiasz
Heh.. Już nie wiem czy jest nuda
Więc jak chcesz Kochanie możemy zostać tutaj
Bo każda Królowa musi mieć swojego Króla
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