
VIXEN, Falala
Morze imion, emocję, miłość
To płynie obok mnie może...
Morze imion, emocję, miłość
To płynie obok mnie może teraz
Morze imion, emocję, miłość
Coś przepłynęło obok mnie teraz
Co to było?!
Nie wiem co to było!
I nagle!
x2

Ref.
Czuję jak faaaalalalalallalalalallla
Przepływa przeze mnie
Czuję jak faaaalalalalallalalalallla
Przepływa przeze mnie mnie mnie
x2

Wtedy okazuję się co jest we mnie
Czy widzę te obrazy i to &quot;coś&quot; za czym tęsknie
...Tworze nowe plany by Cię zwabić
Czy widzę w tym tylko moje ślady-bezemnie

...Wątki jak studnie bezdenne
Nawet gdy sięgnę dna,
&quot;Dystans&quot; mówi, że nadaremnie
W moich myślach trwa permanentnie bitwa dobra i zła

Odpycham, przyciągam chwilę-Vixtoria
Każda z nich jest prawdą,
Czasem trzeba trochę pokasować
Wspomnienia #brak miejsca #smartfon

Idę schodami do nieba jak Clapton
Nie wiem czemu chcesz mnie obudzić,
Wiatr, który niósł mnie na dno, niedawno zawrócił
Siemanko! szukam znów sztuki

...Połowa z nich nie widziała mojej flagi
Instaluję im super nowy plugin
Nie wiem co się dzieje
Ale fajnie mi się prawi, jakbyśmy sami...

Zupełnie, na tej samej fali co wcześniej
Choć nie ma co dnia chwalić przewcześnie...
Przedwcześnie
Hej!

Ref.

Idę ulicą i czuję ten przepływ
Śmiechy rodziców i dzieci przez zęby
Pomiędzy nimi chodzę, składam się z części wrażeń
Zbieram części jak do auta marzeń

Buduje ideał, mój ideał!
Jedyny w swoim rodzaju jak ludzkość
Daje czas tym puzzlom
Nie spinam się, że muszę nim wyjechać już jutro

...Ani pojutrze, zostawiam przestrzeń temu
Więcej tlenu dostaje przez to
Mogę przejść przez tę pętle, pewnie



Bo wiem, że będę, lub jestem u celu!

Co kryjesz w sobie mogę Ci opowiedzieć
W powietrzę w okół Ciebie jak sztylet się wbijam
Przechodze przez fale, która jest już niczyja
I się staje sygnałem, albo leniem, bo się obijam
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