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dzisiaj pisze list do M

W sumie poznałem m cię niedawno
ale wszytko ok
Byłem zimny jak lód
ale to nie gra w hokej
bo przy tobie mała to ja się normalnie topie
zioło przy tobie jak bokser, bo wcale nie kopie
kocham to uczucie gdy na ciebie patrzę
nawet po xanax-ie przy tobie nie zsanę
wszystko z serca teraz przelewam na kartkę
byłem głupi, teraz czuje to naprawdę

ale teraz wiem, ze to nie jest chwilowe
jesteś moja bejbe, jesteś moją love
czarno-białe zdjęcia są już kolorowe
racja, nie mam serca, bo oddałem tobie

w domu mała jedzenie na zamówienie
jak jesteś w trasie, sama na Orlenie
jestem płytki, ale wierze w przeznaczenie
dobra – to za mała, jesteś nr. 1

nie wierzyłem w to, kiedy mi mówiłaś, ze w ogóle tego nie chcesz
jak zrobiłem krok, mam zasadę: jak pokocham – to zawsze zdobędę
mieli mnie za dno, bo pogubiłem drogi
chyba byłem chorym dzieckiem
czas dorosnąć  już
miłość – no bo to jest dla mnie w życiu najważniejsze
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dzisiaj pisze list do M
tuz się rozlał
ale ja na pewno nie dam plamy
ty nie jesteś henną, nie
inne chciały fejmu i po czasie mi znikały
skarbie proszę złap mą dłoń
bo twój dotyk potrafi uleczyć moje stany
z tobą czuję to że woah
zrealizujemy nasze wymarzone palny

pisze dla ciebie Tomek, to nie TKM
odkąd cię poznałem, moje życie jest jak sen
jesteś mi potrzebna jak dla nurków tlen
Wchodze na Trivago, a ty wybierasz hotel
na wakacje mam już plan: Maledivy, plaża i przestronny van
nigdy by mi nie wyszło, gdym na świecie był sam
Miłość nie wybiera, chociaż ja wybrałem sam
to nie jest jak weneckie lustro
skarbie poczujemy to samo
ty jesteś dla mnie przepustką
jak więzień, który odzyskał tożsamość
z tobą widzę lepsze jutro
teraz chce je widzieć już co rano
choć czasem odpierd* to ty zawsze próbujesz być damą
Wiem, ze gdy mnie nie ma sie stresujesz
Skarbie, przecież nie wystawię cię na próbę
Próbować to mogę tylko cię zaskoczyć



Wiem, ze bardzo lubisz, gdy to robię w nocy
Bez znaczenia czy sypialnia, czy to studio
Bez znaczenia czy ranek, czy jest późno
Bez znaczenia czy to raper czy Tomek
czy to chłopak, czy to twój najlepszy ziomek

ty potraktuj to jak chcesz
bardzo ciebie kocham, i to mój ostatni wers
ty potraktuj to jak chcesz
bardzo ciebie kocham, i to mój ostatni wers
potraktuj to jak chcesz
bardzo ciebie kocham, i to mój ostatni wers
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