
 

 

Emma Marrone - La mia città 

 

Odio andare di fretta, i rumori, la nebbia, il tempo appeso, di questa città 

Odio le scarpe col tacco, che incastro distratta nei tombini invadenti di questa città 

Odio me stessa allo specchio non per il difetto, ma per stupidità 

Amo restare in giro sapendo di tornare sempre in questa città 

 

E dimmi se c'è un senso al tempo, al mio vagare inutile, 

e dimmi se c'è davvero una meta o dovrò correre per la felicità 

 

E corro corro avanti e torno indietro 

scappo voglio prendere il treno  

stringo forte il tuo respiro  

e penso a me che non ho un freno  

spingo forte non ti temo  

voglio tutto voglio te... 

Voglio te, voglio te, voglio te 

 

Amo il traffico in centro, parcheggiare distratta, il tuo sorriso, la mia instabilità 

Amo fare l'offesa senza neanche una scusa fare pace la sera, spegni la città 

E amo me stessa per questo per egocentrismo, senza, razionalità 

Amo prenderti in giro sapendo di tornare sempre, nella mia città 

 

E dimmi se c'è un senso al tempo, al mio vagare inutile, 

e dimmi se c'è davvero una meta,o dovrò correre per la felicità 

 

E corro corro avanti e torno indietro,  

scappo voglio prendere il treno,  

stringo forte il tuo respiro  

e penso a me che non ho un freno  

spingo forte non ti temo,  

voglio tutto, voglio te 

voglio te, voglio te, voglio te 

 

E dimmi se lo vuoi 

E dimmi che non sei 

Soltanto un riflesso confuso che guardo sul fondo di me 

 

E corro corro avanti e torno indietro,  

scappo voglio prendere il treno,  

stringo forte il tuo respiro  

e penso a me che non ho un freno  

spingo forte non ti temo,  

voglio tutto voglio te, 

voglio te, voglio te, voglio te, voglio te... 

 

Voglio te, voglio te, voglio te, voglio te... 

 



 

 

 

Emma Marrone – La mia città 

 

Nienawidzę spieszyć się, wrzaw, mgły, wstrzymanego czasu w tym mieście. 

Nienawidzę butów na obcasie, które pasują do natrętnych włazów w tym mieście.  

Nienawidzę siebie samej w lustrze, nie za wady, ale za głupotę. 

Kocham przebywać w podróży wiedząc, o powrocie 

zawsze do tego miasta.  

 

I powiedz mi, jeśli jest jakiś sens w pogodzie, w mojej niepotrzebnej tułaczce.. 

I powiedz mi, jeśli jest naprawdę jakiś cel albo będę musiała biec po szczęście.  

 

I biegnę, biegnę dalej i wracam, uciekam, chcę wziąć pociąg. 

Ściskam mocno twój oddech i myślę sobie, że nie mam hamulca.  

Napieram mocno, nie obawiam się ciebie, chcę wszystko, chcę ciebie 

Chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie 

 

Kocham korek w centrum, roztargnione parkowanie, twój uśmiech, moją niestałość. 

Kocham obrażać bez jakiegokolwiek wytłumaczenia, spokój wieczorny, który wygasza miasto. 

I kocham siebie samą za ten egocentryzm bez rozumu. 

Kocham zabierać cie w podróż, wiedząc o powrocie 

zawsze do mojego miasta. 

 

I powiedz mi, jeśli jest jakiś sens w pogodzie, w mojej niepotrzebnej tułaczce.  

i powiedz mi, jeśli jest naprawdę jakiś cel albo będę musiała biec po szczęście.  

 

I biegnę, biegnę dalej i wracam, uciekam, chcę wziąć pociąg. 

Ściskam mocno twój oddech i myślę sobie, że nie mam hamulca.  

Napieram mocno, nie obawiam się ciebie, chcę wszystko, chcę ciebie 

Chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie 

 

I powiedz mi, jeśli tego chcesz 

I powiedz mi, że nie jesteś 

tylko niewyraźnym odbiciem, które patrzy na mnie z dołu. 

 

I biegnę, biegnę dalej i wracam, uciekam, chcę wziąć pociąg. 

Ściskam mocno twój oddech i myślę sobie, że nie mam hamulca.  

Napieram mocno, nie obawiam się ciebie, chcę wszystko, chcę ciebie 

Chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie 

 

Chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie, chcę ciebie...  
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