
Mills, Pomy
Pomy&amp;#347;l o mnie kochanie gdy us&amp;#322;yszysz to nagranie
niech ci hip hop u&amp;#347;wiadomi dzi&amp;#347; u&amp;#380;ywam tajnej broni
s&amp;#322;owa wielk&amp;#261; moc mi da&amp;#322;y nimi krusz&amp;#281; nawet ska&amp;#322;y
nie zawaham si&amp;#281; ich u&amp;#380;y&amp;#263; aby nawet tw&amp;oacute;j mur zburzy&amp;#263;
1)
setki wspomnie&amp;#324; rozmazanych szcz&amp;#281;tnie w g&amp;#322;owie uk&amp;#322;adanych
po kobiecie mego &amp;#380;ycia to dla ciebie ta muzyka
p&amp;#322;ynie prosto z duszy mojej taka teraz rzeczy kolej
by op&amp;#322;aka&amp;#263; to co by&amp;#322;o moj&amp;#261; nie spe&amp;#322;nion&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
jest mi trudno w ci&amp;#261;gle wraca&amp;#263; wci&amp;#261;&amp;#380; na nowo si&amp;#281; zatraca&amp;#263;
to co by&amp;#322;o, co nie wr&amp;oacute;ci jeszcze trudniej to porzuci&amp;#263;
czas okrutny wszystko zmienia pozosta&amp;#322;y mi wspomnienia
to faktycznie mi wystarcza ty nie by&amp;#322;a&amp;#347; tego warta
du&amp;#380;o czasu up&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;o od kont niebo si&amp;#281; zamkn&amp;#281;&amp;#322;o
teraz chodz&amp;#281; sam po &amp;#347;wiecie ju&amp;#380; nie ma&amp;#380;e o kobiecie
w kt&amp;oacute;rej mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; by&amp;#322;a dla nas moje serce nie pozwala
na uczucie kt&amp;oacute;re kiedy&amp;#347; pomaga&amp;#322;o mi dzie&amp;#324; prze&amp;#380;y&amp;#263;
nieraz brak mi twojej d&amp;#322;oni w&amp;#281;druj&amp;#261;cej ko&amp;#322;o skroni
brak zapachu i czu&amp;#322;o&amp;#347;ci w czasie nocnych nami&amp;#281;tno&amp;#347;ci
tego nic mi ju&amp;#380; nie wr&amp;oacute;ci mo&amp;#380;e tylko sob&amp;#261; skr&amp;oacute;ci&amp;#263;
trzeba dalej &amp;#380;y&amp;#263; jak dot&amp;#261;d i nie pyta&amp;#263; siebie po co
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2)
dzisiaj wiem &amp;#380;e to co by&amp;#322;o na mej psychice si&amp;#281; odbi&amp;#322;o
zostawi&amp;#322;o mi to znami&amp;#281; z rany kt&amp;oacute;rej w ci&amp;#261;gle krwawi&amp;#281;
pewnie powiesz &amp;#380;e przesadzam ju&amp;#380; od dawna ci zawadzam
stale mi to wypominasz gdy telefon w r&amp;#281;ku trzymam
ty znalaz&amp;#322;a&amp;#347; zn&amp;oacute;w innego nie chwal wcale si&amp;#281; do tego
w ko&amp;#324;cu to nie moja sprawa mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; przecie&amp;#380; to zabawa
ale rani tak okrutnie niczym w prost rzucone w&amp;#322;&amp;oacute;cznie
kt&amp;oacute;re dosi&amp;#281;gaj&amp;#261; serca zabij&amp;#261; jak morderca z zimn&amp;#261; krwi&amp;#261;
bez ostrze&amp;#380;enia nie zobaczysz jej spojrzenia
ani wiatr te&amp;#380; nie zawieje on odbierze ci nadzieje
lecz zostawi &amp;#347;lad po sobie aby winien by&amp;#322; sam cz&amp;#322;owiek
wy&amp;#347;si&amp;#281; ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie z ciebie &amp;#380;uci jak przedmiot na gleb&amp;#281;
ka&amp;#380;dy z nas wie jak to boli kiedy rana si&amp;#281; nie goi
apetytu w ci&amp;#261;gle nie masz z dnia na dzie&amp;#324; si&amp;#281; nic nie zmienia
my&amp;#347;lisz nie dam rady dalej chocia&amp;#380; serce bije stale
same &amp;#322;zy same smutki zatopione w litrze w&amp;oacute;dki
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