
Pat, Who Knows
Yo    Look     Listen    Check

I switch flows but do they know I switch the language
Jak nie wiedziałaś to już wiesz czy to słońce czy deszcz
I'm just doing my best
Kiedy w końcu się określisz i mi powiesz co chcesz
I need to know
Coz I've dealing with some shit all on my own
And I've been following the wind and as it blows
Is this really for me or is this just what i chose
Who knows?

Kto wie?
Może znajdę się w końcu w tym śnie
I ucieknie ten ból i ten gniew
Czy pociągnę przez dobre i złe
Kto wie?
Who knows?
If my heart turned to stone and it froze
Would you warm me by holding me close
Would you stay for the highs and the lows
Who knows?

Look 
Dzień jak co dzień i wciąż dalej nie wiem jak się czuje
Zegar leci nie naprawia nic ja dalej psuje
Nie jestem pewny czy się uda ale wciąż próbuje
I jak popieprzy mi się plan to ja go znów zbuduje
Trust
I'll grab them bricks and foundations
Bridging the nations got bag loads of patience
I walk amongst the path avoid the cracks in the pavement
I'm keeping shit positive got higher vibrations
Stay grateful 
Dzięki za wszystko, czasem bywa ślisko
Dobre mam przeczucie i nadchodzi one blisko
Trust that light is coming see the end of the tunnel to that shine I'm running

Kto wie?
Może znajdę się w końcu w tym śnie
I ucieknie ten ból i ten gniew
Czy pociągnę przez dobre i złe
Kto wie?
Who knows?
If my heart turned to stone and it froze
Would you warm me by holding me close
Would you stay for the highs and the lows
Who knows?

Would you be there in the future? If I didn't cop a BM
Stick Around if Im at studi from the AM to the PM
Would you be there if the music gets no streams and I don't blow
Would you tell me it's alright when I'm in need and feel alone
Czy będziesz za mną jakby pokruszyli wszystkie moje plany
And be with me in the depths if I weren't making any money
Czy byś dalej była wsparciem jak muzyka nie wypali
Does the money even matter if we're breathing and we're happy
Look     Check
I'll stay grateful nonetheless, all this stress ain't good that my mind's a mess
So obsessed with the music trying to find what's next so catch me swimming to the depper depths

Kto wie?
Może znajdę się w końcu w tym śnie
I ucieknie ten ból i ten gniew



Czy pociągnę przez dobre i złe
Kto wie?
Who knows?
If my heart turned to stone and it froze
Would you warm me by holding me close
Would you stay for the highs and the lows
Who knows?

Kto wie?
Może znajdę się w końcu w tym śnie
I ucieknie ten ból i ten gniew
Czy pociągnę przez dobre i złe
Kto wie?
Who knows?
If my heart turned to stone and it froze
Would you warm me by holding me close
Would you stay for the highs and the lows
Who knows?
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