
ZuZa, Hide and seek (feat. Marie)
[Zwrotka 1: ZUZA x Marie]
Ciekawości Twej nie ma końca
Nie powstrzyma Cię mój, nawet najgorszy jęk
Zamykasz oczy i znów Cię kąsam
Dzisiaj nie powiesz: &quot;Nie, nie, nie, nie&quot;
Skąpana w mroku, szepcze i wije
Mam małą radę - łapie za szyję
Nie kupuj kota, szczególnie w worku
Oczy wydrapie będąc jeszcze w jego środku

[Pre-refren: Marie]
Kołysankę Ci zaśpiewam
Kradnąc czarny skrabek nieba
Czując jak Ci serce bije
Ja od dawna już nie żyję
Aghh!

[Refren: ZUZA x Marie]
Masz w sobie to, czego ja już od wieków chcę
Bijące serce, a w żyłach płynącą krew
Możesz uciekać daleko i chować się
Ale ja znajdę Cię, dobrze wiesz znajdę Cię
Masz w sobie to, czego pragnę od wielu lat
Ciało i duszę, których mi od zawsze brak
Bez przerwy stuka, w rytm moja muzyka gra
Śpiewam, lalalala, lalalalalala

[Zwrotka 2: ZUZA x Marie]
Czego się boisz, po co ten płacz?
W kompletnej ciszy lepiej widzę Cię
Zagłuszasz mi myśli, shh!
Duszę Twą na kawałki rwę
Czego się boisz, po co ten płacz
Jesteśmy takie straszne
No proszę, przestań
Od dawien dawna znasz mnie

[Bridge: ZUZA &amp; Marie]
Nie ma szans na ucieczkę z moich sideł
Rachunek sumienia powolutku spisuj już
Ja za Tobą zawsze krok za krokiem idę
Robię &quot;Tup Tup Tup&quot;, robię &quot;Tup&quot;&quot;

[Pre-refren: ZUZA]
Kołysankę Ci zaśpiewam
Kradnąc czarny skrawek nieba
Czując jak Ci serce bije
Ja od dawna już nie żyję
Aghh!

[Refren: ZUZA x Marie]
Masz w sobie to, czego ja już od wieków chcę
Bijące serce, a w żyłach płynącą krew
Możesz uciekać daleko i chować się
Ale ja znajdę Cię, dobrze wiesz znajdę Cię
Masz w sobie to, czego pragnę od wielu lat
Ciało i duszę, których mi od zawsze brak
Bez przerwy stuka, w rytm moja muzyka gra
Śpiewam, lalalala, lalalalalala

[Outro: Marie]
Masz w sobie to, co zawsze chciałam mieć
Bijące serce, a w żyłach płynącą krew
Chciałeś uciekać daleko i chować się



Ale znalazłam Cię, znalazłam Cię
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