
Sok, Jeste
Kiedy patrzę ci w oczy to widzę siebieKiedyś, kiedy dokładnie nie wiemKiedy słucham ciebie to słyszę swoją duszęNiespokojną sprzed kilku lat i się uczęWiem, jesteś mną, identycznie zawiedli nas bliscy ludzieWiem, to był błąd ze strachu zabić w sobie każde uczucieDziś przyjmuję pewne rzeczy jako pewneW tych kwestiach brak miejsca na rezerwęWiem, że tak jest i zakładam, że tak będzieNa zawsze, bez przerwy, chyba, że zrobię przerwęWiem nie chcę jej więc jej nie będzieWierz w to co jest, jeśli nie, jesteś w błędzieJesteś mną i na zawsze już będzieszTen splot, przeszłość wspólna oddzielniePrzeszliśmy to wszystko dzielnieWięc nie wątp we mnieCzuj się pewnie, szliśmy tak gdzieś równolegleJesteś mną, obojętność niszczy doszczętnieMusimy być pewni siebieSkończymy w piekle lub niebieRazem, tego jestem pewienBo jesteś jak ja, jesteś częścią mnieNawet jeśli jeszcze tego nie wiesz, żeJesteś mną, więc przestań już bać się mnieJestem tobą i niszcząc mnie zabijasz siebieJesteś mną i nie chcę dla ciebie źleJestem tobą i nie wiem kiedy ty nie wieszJedno spojrzenie wystarczy żeby wiedzieć o co biegaI im człowiek jest starszy tym więcej w ludziach dostrzegaTo dar, czy na tym polega właśnie przeznaczenieLecz człowiek pozna człowieka, wystarczy jedno spojrzenieMarzenie, pasja to nas w jedność połączyłoNaturalna segregacja to nas wyłoniłoWspólna sprawa, prawda najzwyklejsza uczciwośćŚwieci nam jedna gwiazda, towarzyszy jedna miłośćRóżnie było, wiadomo człowiekowi odpierdalaTo się skończyło, trzymamy się od tego z dalaNikt sobie nie pozwala żeby z czymkolwiek nawalaćDlatego nadajemy wspólnie na tych samych falachJak jeden organizm, ranię to jakbym siebie raniłTeż odczuwasz paraliż, jak coś nie tak jest między namiKażdy robi głupoty, lecz o to w tym tu chodziŻe mimo, że są kłopoty to umiemy się pogodzićCzasem jestem ciężki, czasem nie jest lekkoTo jestem ci wdzięczny, że umiesz to tak dzielnie znieść toCzasem jestem zły, czasem w czymś się pogubięWtedy nikt, tak jak ty, lepiej mnie nie rozumieJakbym stał przed lustrem, też czasami czuję pustkęCzasem tak jak ty nie wiem czy to wszystko jest słuszneJesteś mną, tak chciał los, wiem toJesteśmy tacy sami, różniło nas tylko tło[x2]Jesteś mną, więc przestań już bać się mnieJestem tobą i niszcząc mnie zabijasz siebieJesteś mną i nie chcę dla ciebie źleJestem tobą i nie wiem kiedy ty nie wiesz
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