
WdoWa, Jeden Telefon
Otwarta przestrzeń, przemierzam powietrze
W tym mieście wiedz, że zadzwonisz i jestem
Kotek słoneczny dzień czy też wieczór i krople
Z nieba ja spadnę z nimi, jeśli tylko masz problem
Jeśli chcesz to tam będę, daj mi tylko kwadrans
Jeśli chcesz porozmawiać, jeśli bierze Cię chandra
Jeśli chcesz to powiedzieć komuś jestem tu zawsze
Jeśli chcesz by ktoś pomógł Kotuś podnieś słuchawkę
Będę tam zaraz, wierz mi, bo dla mnie masz to
Obejdę się bez nich, jeśli chcesz to zadzwoń
Jeden telefon od Ciebie tylko wykręć numer
Telefon od Ciebie zaraz Kotku frunę
Na ratunek jak super-woman, nie dam Cię skrzywdzić
Jeden telefon od ciebie nie wyłączam go nigdy
Znów dzieli nas tylko jeden telefon
Ja cały czas czekam na niego
Jeśli chcesz, jeśli chcesz to zadzwoń
Wiedz, że tu masz mnie
Wiesz gdzie jestem, tutaj jestem
Przykro mi patrzeć, jak cierpisz Kotek
Jeśli mogę jakoś pomóc, to na pewno pomogę
Nie zamykaj się w sobie, bo ja daję Ci słowo
Jestem cały czas z Tobą, chociaż myślisz, że obok
Czas trzeba mieć kogoś, kto uśmierzy ból, czuj mnie
Jeśli z czymś sobie nie radzisz, to zrobimy to wspólnie
Daj mi tylko szansę, jesteś watry poświęceń
I wiem to jest coś więcej, dlatego tak pędzę
Kiedy słyszę telefon blisko, daleko
Nie ma dlaczego tylko jadę tam gdzie to jest
Ty jesteś, jestem jesteśmy wreszcie
Dla mnie to jak powietrze, potrzebuję Cie wiecznie
Ten moment z telefonem plus gin i tonic
Słyszę telefon? nie, nic nie dzwoni
Znów dzieli nas tylko jeden telefon
Ja cały czas czekam na niego
Jeśli chcesz, jeśli chcesz to zadzwoń
Wiedz, że tu masz mnie
Wiesz gdzie jestem, tutaj jestem
Ty wiesz, że są dni, kiedy pryskają sny
A później są wieczory, kiedy budzą się demony
Wtedy milczą telefony a mogłabyś ty dzwonić
Żeby mnie osłonić przed tym co tak boli
przed tym co naprzeciw stoi w lustrze
Zaplątani w tej sieci impuls za impulsem
Wiesz czasem luz jest, czasem przemierzam pustkę
Czasem wszystko pod górkę, to życie jak turniej
Umniejsz tępą furię, bo wiem, że Ciebie tracę
Zadzwonię jutro niunia, bo dzisiaj gubię zasięg
Dzisiaj gonię za hajsem mówię Ci dobranoc
Odezwę się rano, powiesz mi jak się spało
To niby tak mało, ale mnie to wystarczy
Mnie też się nic nie stało, nie musisz się martwić
z pamięci bez kartki, kiedy telefon mam w dłoni
numer zastrzeżony, ale Ty wiesz kto dzwoni
Znów dzieli nas tylko jeden telefon
Ja cały czas czekam na niego
Jeśli chcesz, jeśli chcesz to zadzwoń
Wiedz, że tu masz mnie
Wiesz gdzie jestem, tutaj jestem
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