
Skor x Planet ANM (Damik Blend), Bądź Moim Powietrzem 
Ref:Skor :Bo gdy jesteś obok wszystko staje się lepsze
Każde moje słowo, to my, nasza przestrzeń
Ty jesteś moją drogą, moim najlepszym wersem
Jesteś moim powietrzem, (powietrzem)  x2

1. Planet ANM:
Ile na mojej drodze dawniej było tych biednych kobiet,
Nie wiem, jedną może a ich twarze ciągle starsze wiekiem
I niebo nad Nami nie było błękitne
Bo niebo nad Nami patrzyło na grzechy
I wszystko było w odcieniach czerwieni, czułem przesyt.
Nie były moje, nie wiem czyje to były kobiety
Nie wiem czyje to były dziewczyny i dlaczego kochały Planety ej
Nie byłem sobą, albo może to własnie byłem ja,
I może to własnie tamte noce tak mi odmieniły twarz
Dzisiaj nie wierze im, bo kurwa nie mam szczęścia
Daj mi porsche z jednym światłem
Mam te artefakty Hanka dzisiaj nie piszę nic
I mam depresje, czuję dreszcze,
I nie słyszę ich, ale demony siedzą we mnie, weź je.
Jak wchodzę do domu to czuje wczorajsze powietrze
I teraz jest chyba bezpiecznie ale czemu się czuje jak w piekle?
Czuję, ze umrę młodo zabiorą mnie duchy byłych,
Obok rajstop i ich szminek straci Hank Moody siły.
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2Skor:
Myślę co by było, gdybyś odeszła na zawsze
A ja zostałbym wśród kartek, tych pustych kartek
Pytając: ile warte było karmienie ducha?
Chwilami, które koniec końców kazały nam upaść
Musimy szukać siebie, co dnia się odnajdywać
Póki melodie życia grają tu nam na wiwat
Tak łatwo zapominać, wbijać w marzenia sztylet
Nadzieja jest cierpliwa póki nadzieją żyjesz
Musimy łapać chwilę, chwytać uśmiechy w locie
Nad życie kochać życie, prawdy nie szukać w złocie
A kiedy przyjdzie odejść, z dumą runąć z nad ziemia
Tak by świetlistą łuną wypełnić ich życzenia
Wciąż szukam ukojenia w intymności spotkań
Naszych doznań, gdy świat o nas zapomniał
Bo przyszłość to wojna, lecz niech płonie młodość
Co dnia na nowo uczę się oddychać Tobą.
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