
ukeboy, Rozmawiałem z duchem
Gdy siedziałeś po nie właściwej stronie parapetu
to w tedy obok mnie usiadł on
miał na plecach rany cięte od sztyletów
a jego dusza ważyła już kilka ton
ciężki deszcz walił mocno w moją szybę
po pokoju hulał wiatr
on zapytał mnie &quot;Czy jeszcze żyjesz?&quot;
no bo co jeśli jednak, co jeśli tak
wzrok miał zimny ale uczciwy
rozumiał ból i rozumiał strach
zatrzęsła ziema się i rozbłysnęło
a po ścianach znowu zaczął płynąć czas

podał mi telefon i wykręcił numer
nie pamiętam kiedy bałem się aż tak 
popatrzył na mnie a ja na niego
odpowiedzi brak, odpowiedzi brak!

REF:
Nie boję się duchów
boję ludzi się
nikt już mnie nie słucha
Ale mam to gdzieś
wokół tyle osób, żadna z nich nie zna mnie
Jeśli dzwonię do ciebie to tylko po to by powiedzieć,że
rozmawiałem z duchem
rozma - rozmawiałem z duchem

Tyle utworów w zeszycie  mam 
Tyle mam łez ile wersów
Tyle mam w głowie tych tekstów
Tyle linijek pisania o tobie
... pisał gdybyś się zepsuł
.....
Na myśl że możesz go znać
moze juz wiedział o moim problemie od dawna planował tu wapść
moze o niczym już nie wie 
moze wpadnie se i zapomni smartfona z domu
prąd wyłączył się cicho jak wszystko wokół
plama od krwi plama od soku
poplamionej koszuli z długim rękawem usiadł zasłaniając oba nadgarstki 
poprosił o kawę
wyswietlił retrospekcje na suficie (eyy)
to jest własnie moje życie rzekł
i stłumił cos w sobie pewnie chciał krzyczeć
widziałem jak dusił łzy i nie chciał wykipieć
przepraszał mnie bardzo za krew na obrusie przepraszał mnie nawet o swicie
przeprosił ze zakłócił ciszę
podziękował i wyszedł

REF:

zanim odszedł szepnął mi 
pozdrów go i zycz mu byu miał z kim spędzac ciepłe dni
miał z kim spełniać swoje sny
odwrócił wzrok zatrzasnął drzwi 
bo choć jest duchem tak jak ty 
to on nie chce nim być
on nie chce nim być

bo choć jest duchem tak jak ty 
to on nie chce nim być
on nie chce nim być
REF:



Nie boję się duchów
boję ludzi się
nikt już mnie nie słucha
Ale mam to gdzieś
wokół tyle osób, żadna z nich nie zna mnie
Jeśli dzwonię do ciebie to tylko po to by powiedzieć że
rozmawiałem z duchem
rozma - rozmawiałem z duchem
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