
Pnoumatik, Zastanawiam si
Ten dźwięk jest kierowany prosto z mojego serca do twojej duszy
usłysz to, sprawdź jak to działa
[x2]
Kiedy jesteś sam wśród czterech ścian (czterech ścian)
gdy przestajesz być sobą
powieki zmęczył czas
zakurzył los (zakurzył los) jesteś silną osobą
Jasne, pamiętasz tamten dzień, gdy cię poznałem
ja pamiętam go doskonale, choć tak nie chciałem
jak jest teraz między nami widzisz?
po chcesz być ze mną skoro mną szydzisz
moimi uczuciami, tym, co mam w środku
ja dla ciebie zrobiłbym wszystko, kotku
lecz to ty balansujesz między nami (niestety)
jesteś jak ten wulkan, kiedy jesteśmy sami
ten jeden wieczór w nocnym klubie, pamiętasz?
zmienił wszystko w nas, jak chcesz tak masz
lubisz ranić? może tego nie czujesz
lecz powiedz mi prosto w oczy czy to sprostujesz
jeden świat (jeden świat)
tysiące dusz (tysiące dusz)
miliony lat (miliony lat)
przetarty kurz (przetarty kurz)
kilka chwil (kilka chwil)
w tym jednym dniu dla ciebie ja (dla ciebie ja)
gdy jesteś tu (gdy jesteś tu)
Tak, właśnie tak
mówiłaś o szczerości nie wiedząc, co to znaczy
kłamałaś, ja nie chciałem ci wybaczyć
mówiłaś o miłości, lecz jej nie doświadczyłaś
wydaje ci się, że nikogo nie skrzywdziłaś
naucz się szanować to, co straciłaś
mogłaś mieć wiele, lecz tego nie doceniłaś
a mogło być tak fajnie to wszystko zniszczyłaś
w jeden zimowy wieczór w gruz obróciłaś
jak mam teraz zmienić los przez kilka dni
przez palce dłoni moich rąk lecą łzy
kiedy znów usłyszę śmiech z moich ust?
zamknięte oczy w środku dnia spragnione snu
teraz wiem, że dla ciebie to co we wewnątrz jest niczym
dla ciebie puste słowa i tylko to się liczy
teraz chciałbym wiedzieć, że jesteś obok blisko mnie
jak mam teraz zmienić los przez kilka dni
przez palce dłoni moich rąk lecą łzy
kiedy znów usłyszę śmiech z moich ust?
zamknięte oczy w środku dnia spragnione snu
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